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৮২৯১ লাল । 





পদাপুরাণ ] 

'ভূমিখণ্ড। 

প্রথম অধ্যায় । 

সর্ববশক্িময়, সর্বববিদ্যাধিষ্ঠতা, সর্ববজ্ঞাননিলয় বিশ্ব- 
পতি-বান্থদেকে নমস্ক।র। 

মহাতপা মহর্ষিগণ মহাভাগ সুতের নানাপ্রকার 
শংসা করিয়া কহিলেন, হে সুত! _দেবাহ্থরের তুমুল 

সংগ্রাম সমাগত হইলে, নিয়ত স্বধন্মাবলম্বী পরম বৈষঃৰ 
মহাভাগ দৈত্যপতি কিরূপে বিশ্বপাতা নারায়ণের সহিত; 
সমরে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিরূপেই বা তিনি বিষু্র শরীরে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ 
করিতে আভিলাষ করি। হে সৃত!. তুমি সর্ববশাস্ত্র 
বেত ও পরম পৌঠর।ণিক, অতএব দৈই সমস্ত সবিস্তর 
কীর্তন করিয়া আমাদের বেণতুহলাক্রান্ত চিততকে স্থুস্থ কর। 

দ্বিাতিগণের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সৃত 
কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! পুর্বে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ” 
বুদ্ধমান ব্যাস কর্তুক পরিপুষ্ট হইয়া তাহাকে 4 সমস্ত 
সনিস্তর কীন্ন করিয়াছিলেন। আহি ভগবান কৃষ্দ্বৈপায়ন_ 



টন টি পরান, 

কপিপুরানি । 
স্ 

চু দিদি করিলে, টি ছি পি তা এন্টু, 

৯ ্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে 

টপ বলিয়াছিলেন আমিও তোমার, নিকটে সেই রূপ 

টিকার্ত ন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈত্যপতি প্রহলাদ 

পরম বৈষ্ণব ও সকলের পুজনীয় হুইয়াছিলেন। তিনি জন্ম- 
কাল হইতেই ভগবান বিষুণ্র পরসূভক্ত ছিলেন বলিয়া! জগতে 

এ প্রকার খ্যাতি-প্রতিপত্তি.লাভ করিয়াছেন । যেরূপ দেনা- 
শ্বরের ভূমুল সংগ্রামে তিনি বিষু কর্তক নিহত হুইয়া পরি- 
শেষে তদীয় শরীরে প্রবেশ করেন, এব তীহার জন্মণবব- 

রণাদি হাদ্যোপান্ত নর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।, 

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন, হে সত ! পশ্চিম সমুদ্রতীরে 

সর্ববশুদ্ধ-সিদ্ধি শোভা-সম্বদ্ধি-সমন্বিত! দ্বারক1 নান্নী এক 

নগরী আছে । তথায় শিবশন্ম! নামে একজন সর্ববশাস্ত্রবিত 

যোগজ্ৰ ব্রান্গণ বাম করিতেন। সেই শিবশন্মার, যজ্জ শশী, 

বেদশর্্মা, ধর্ম পর্ম।, বিষু্রশন্মী, ও সোনমশন্্মা নীমক পাঁচ পুভ্র 

ছিল। সেই পাঁচপুন্রের মধ্যে সকলেই সমধিক পিতৃভ-ক্ত- 
পরায়ণ ও সর্বশান্ত্র-পারদর্দী' ছিলেন । সেই নিরতিশয় 

উদ+র গ্রকৃতি পু্রগণের একান্তিক জিতৃক্তি সন্দর্শন করিয়। 
শিবশর্্ার তাহা পরীক্ষা কবিবার বাসনা হইল । ভগবান্ 
পবিজ্রুর প্রলাদে তিনি*যুর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 



ফি খ্ড। 

মায়াবিস্তার করিতে ও তাহার সমধিক ক্ষমতা ছিল । বি 
সেই মায়া-প্রভাবে তাহার সহধন্দণীকে ম্বৃতারূপে পারি 
করিলেন। শিবশন্দার পুজ্রগণ জননীকে গতাস্থ নিরীি 
করিয়া দারুণ শোকে অভিভূত হইলেন। শিবশার্া আন 
বিয়োগ-সন্তপ্ত সন্ভতিগণকে নানাপ্রকার প্রবোধ হা 
পান্না করিতে লাগিলেন । পুভ্রেরা কহিলেন, ঘষে জন 
আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, ফাঁহার সন ছা 
আমাদের দেহের পুষ্তি সাধন হইয়াছে, যিনি না থাকিটু 
আমরা পৃথিনী দেখিতে পাইতাম না, নেই ন্নেহময়ী জনন 

_ মশ্বর জীবনের সহিত এই মর্ত্যধ।ম পরিত্যাগ করিয়া স্থরগ! 
নিষেবিত স্বখ-সদনে পুস্থানু,করিলেন। 

অনন্তর শিবশন্ম। যজ্তশ্ত্াকে স্বতীক্ষ অস্ত্র্ধার! তাহা 
ব্বতা মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ছেদন করিয়। ইতস্তত 

নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন । নিরতিশয় পিতৃভ্ি 
পরায়ণ ভ্শন্ম। কালনিলম্ব ব্যতিরেকে তত্ক্ষণাঁ পিতা 
আন্ত প্রতিপালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তাত 
আপনি অ|মাদের জনক। আপন! হইতে আামরা এই পুথিব 
দেখিতে পাইয়াছি। অতএব আপনি যখন যাহা আজ্ঞ 
করিবেন তাহ] সদলদ ব1 কার্য্যাকার্যয বিবেচনা না করিয়াং 
তঞক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। আপনি যাহ! আদেশ করিয়াছি 
লেন তাহা আমি সম্পন্ন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার মা; 
কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, শাঙ্া'আদেশ করিয়া ামাবে 
অনুগৃহীত করুন| ' 

ব্যাসদেব কহিলেন, মহান বিুশর্মা জ্যেষ্ঠ পুজেঃ 
তাদৃশী অচল! পিতৃহক্তি সন্দর্শনে,. সাতিশয় শ্রীতিলাত 



শক্সপুরাণ। 

যি “দ্ধ তীয় পুল্র বেদশন্াকে পরীক্ষা করিতে মানস 

টি এসং বেদশন্মাকে আহ্বান করিরা কহিলেন, 

ফি! আমি কামশরে জর্জরীভূত হইয়াছি। তুমি শীত 
হার কোন প্রতিবিধান কর। পর্বত প্রদেশে মলয়ানান্ী ষে 
রি বাদ করে, তাহাকে তুমি সত্বরে আমার নিকটে আন- 
রি কর। ইহাতে কোন রূপ অন্যথ| করিগওনা। বেদশর্দদা 
প্রহিলেন, হে পিতঃ ! আপনার আদেশ সর্ব! পালনীয় । 

ক্লারণ পু্রুর নাম শাত্মক্ষ, অর্থও মুনুষ্যের আত্ম।ই পুজ 

ক্ধপে জন্মগ্রহণ করে । অতএব পিতা ও পুজ্র্রে কিছুমাত্র 
[বিভিনত তা নাই । পিতৃকার্ধ্য আত্মকার্ষ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে 

হইবে। যে পুক্র হইয়া পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান বা ভীহার 
আভ্ঞ। গাণপণে গুতিপালন না করে, সে পুভ্র-নাম ধারণের 
যোগ্য নহে । পিতাই ধন্মর্থকামমোক্ষের দ্বার-ন্ঘবরূপ 

পিতৃসেবার তুল্য ধন্ম নাই। জনক হইতে জননীশব্দ সিদ্ধ 

হইয়াছে । জননী ব্যতিরেকে পুজ্রোৎপত্তি হইতে পারে। 
. অনীষিগণ মানসপুজ্রের কথ! উল্লেখ করিয়া থাকেন। 

মহাভাগ বেদশন্ম। এই প্রকার কহিয়।, শ্রদ্ধাভক্তি সহ- 

কারে পিতার চরণ বন্দনা পুর্ববক অবিলম্বে 'নির্দদষ্ট স্থানে 
গ্রমন করিলেন। এনং পর্ববত-প্রদেশবাসিণী মলয়াকে 

সম্বেধন করিয়া কহিলেন, হে শোঁভনে ! মদীয় জনক 'আপ- 
নাকে প্রার্থনা করিয়াছেন |. দুরন্ত কন্দর্প, তাহাকে তাঁহার 

বিষম কুস্থম শরের লক্্য-করিয়াছে। আতএব আপনি সত্বরে 
এটার পিতার নিকটে গমন করিয়া*তীহাকে ভজন! করুন। 
রি ানপাননাশনী জর] খঅদ্যাপি তাহাকে আক্রমণ করেন 

ৃ নাই । মলয়! কহিলেন, হে মানদ ! তোমার পিত। বৃদ্ধ ও 



ভূমি খগ্ড। ৭ 

' জরাভারাক্রান্ত হইয়াছেন । অতএব তীহাতে আমার 

 অনুমাত্র অভিলাষ নাই। বয়োরূপবিনাশিনী লোক দুষ্ট 
জরার অনেক প্রকার দোঁব। জরাগ্রন্ছ ব্যক্তির গাত্র শিথিল 

ও কেশ শুক্লনর্ণ হয়, এবং ভোগস্পুহ! মন্দীভূত ও শর্তি 

বিগলিত হইয়! যায় । জরাক্রান্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তি সকল 

নিস্তেজ ও অবনমন হইয়া থাকে । এইজন্য আমি তোমার 

পিতাকে কোন মতে ভজন করিতে পারবনা । তুমি পরম 

দ্রন্দর যুলা পুরুষ ও আগার সর্বতোভাবে উপযুক্ত । অত- 
এব তোমার সহিত বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ 
হইয়াছে । তোম।র বৃদ্ধ পিতাকে ভজনা করিলে কি হুইবে ? 
তাহার প্রতি আমার অনুগাে অনুরাগ নাই । তুমি আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। তোমার উপস্থিত সংকল্প পরিত্যাগ করিয়! 

আমার সহবাস-ন্খ-সন্তোগে প্রবৃত্ত হও । আমি তোগাকে 

ন্বেচ্ছায় রতিদান করিতে উদ্যত. হইয়াছি । আমি তোমার 

সকল মছনারথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ 
কর। তুমি আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিগনা ! অযাচিত? 
হুইয়াও যখন ভামি তোমাকে প্রসাদ বিতরণে প্রস্তুত আছি, 
তখন তোমার সেই উপস্থিত প্রসাদ পরিত্যাগ কর! সর্ববতো- 
ভাবে জঅনৈধ। ইহার নিমিত্ত পরিনামে তোমাকে বিস্তর 
অনুতাপ করিতে হইবে। 

কিন্তু নিরতিশমন পিতৃভক্তিপ্রারায়ণ মহামনা বেদশর্ম্। 

ঘলযার দেই প্রকার প্রলোভন বাঁক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত ন 
করিয়া কহিলেন, €দবি ! আপনি যাহ যাহা! কহিলেন সে 

নমস্তই আমার অপ্রিয় ও নিতান্ত পাপসচ্কুল। এরূপ অযুক্তি-. 
[ক্ত পাপমিশ্রিত কুৎসিত বাক্য সঞ্চল প্রয়োগ কর আপার 

3, 



পজ্পুয়াপ।- 

মুচু চিত হুইয়।ছে। পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার 

ধান ধর্ম পিতা তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন । আমি 
দি নিমিস্ত আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি । অতএব 
অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার পিতাকে ভজন। করুন । 

আপনি আমার পিতাকে ভজন করুন, আমি আপনার সকল 

অভিলাষ পুর্ণ করিব ॥ এই ত্রিভূবনের মধ্যে আপনার যাহাতে 

'ধাসনা হয়, আমি দেবতাগণের প্রসাদে আপনাকে তাহাই 

প্রদান করিব। তচ্ছবণে মলয়া কহিলেন, হে মনোজ্ঞ! তুমি 
আমাকে এই মুহূর্তে সমুদায় মহেশ্বরগণ-পরিবেষিত স্থুররাজ 
'শচীপতিকে দেখাইতে পারিলে, আমি তোমার পিতাকে 

ভজন! করিব। এক্চণে কাল.রিলন্থ না করিয়। স্বীয় ক্ষমতার 

পরিচয় প্রদান কর। 

অনস্তর মহামন1 বেদশন্ম। স্বীয় তপঃ-প্রভাবে স্রসত্তম- 
গণকে মলয়ার দর্শন পথে আনয়ন করিলেন। দেবতা গণ 

ভাহার প্রতি সমধিক প্রস্ন হইয়। কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! 
তোমার অভিলধিত বর প্রার্থনা কর | বেদশশম্মী কহিলেন, 

হে দেবগ্রণ ! আমাকে অনুগ্রহ করিয়। এই বর প্রদান করুন, 

যে, আমার পিতৃভক্তি অচল হউক । দেবতাগণ তথাস্ত 

ধলিয়। স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, বরবর্ণিনী মলয় ধেদ- 

'শন্দীর তাদৃশ সামর্থ্য ও তপঃ প্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য 

হইয়া কহ্চিলন, ছে ছিজ্োতম ! দেবতাগণে আমার প্রয়ো- 

জন নাই; এক্ষণে তুমি যদি স্বহস্তে নিজ মন্ভক কর্তন কর্িয়! 

আমাকে প্রদান করিতে পার তাহ! হইলে আমি তোমার 

০ ভজন করিতে পারি । ত্ৃচ্ছবণে_-পিতৃভক্তি পরাণ 
ক 

'সনিবেদশর্দম। কহিলেন, হে দেবি! অদ্য আমার জীবন: 



ম্ স্ চে মি তি শাল ছি 

রঙ সি ৬ ন্ 

ধন্য হইল, আমি এই টি নিজ মস্তক ছেদন কিছ 
দিতেছি । যে জনক হইতে এই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই 
জগত্পুজ্য জনকের প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য এই জীবন উৎষ 
করিব, ইহা] অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি 
আছেণ এই বলিয়া তিনি অক্ানব্দনে স্বহস্তে নিজমস্ত ক 

ছেদন করিয়] সহাস্য আস্যে মলয়ার হস্তে প্রদান করিলেন? 

মলয় মহাত্ম! বেদশন্দদার এই প্রকার অলৌকিক পিতৃ: 
ভক্তি পরিদর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন, তাহার 
সম্পুর্ণ অভিলাষ ছিল যে, সর্বরূপগ্ুণসম্পন্ম যবীয়ান্ বেদ” 
শন্ম/কেই আত্মসমর্পণ করিয়া যৌবনন্থখ পরিতৃপ্ত করেন।, 

কিন্তু তাহার এইরূপ অসাধ[রণ পিতৃনক্তি দর্শন করিয়! 
তদীয়' ছিন্নমস্তক গ্রহণ করতঃ অগত্যা শিবশন্মা সমীপে 

উপস্থিত হইলেন । 
মলয়া কহিলেন, হে মহাঁভাগ.! আপনার পুজ্র বেদশর্্ম! 

আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ছ্াপনি আমাকে 

গ্রহণ করুন, আপনার পুত্র নিরতিশয় পিতৃভক্ত, তাহার 

নিদর্শনের নিমিত্ত তিনি স্বীর মস্তক ছেদন করিয়। পাঠাইয়। 
দিয়াছেন, ইহাও হাপনি গ্রহণ করুন । 

ব্যানদেব কহিলেন, হে সুত ! মহান শিবশম্ম! পুজের 

সেই প্রকার অসাধারণ পিতৃভক্তি সন্দর্শন করিয়া যপরো- 
নাস্তি শ্রীতিলাভ করিলেন, এবং, অন্যান্য পুভ্রগণকে আহ্বান 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বমগণ ! তোমাদিগেক্স 

সহোদর বেদশর্্ম], অসীম পিতৃভক্তিপরতন্ত্র হইয়া স্বহস্তে 

নিজ মস্তক ছেদন করিয়! প্রদান করিয়াছেন, এই বলিয়! 

তিনি তাহাদিগকে সেই ছিন্নসস্তর দেখাইলেন। তীহ!র, 



পল্পুরাণ। 

৬ যান্য পুঁভ্রগণ বেদশর্মার মেইরূপ লোকাতীতা তাভুত 

পিত্ত ও অনন্যসাধারণ সাহসের জন্য সাতিশয় বিশ্ময়া- 

পন হইয়! ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তাহার! কহি- 
"লেন, আমাদিগের জননী পতির প্রীত্যর্থে আত্ম-জীবন বিস- 

'ছ্ধন করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে ভ্রাতা বেদ- 

শর্মা পিতৃ-প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে নিজ জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া আপনাকে ধন্য ও যশাহ্ট করিলেন । যাহারা সর্বব- 

'দেবময় জনকজননীর প্রিয়ানুষ্ঠ।নের জন্য এই প্রকার দৃঢ়! 
ভক্তি প্রদর্শন করেন তাহার! সর্ববলোকের পুজ্য হইয়া অক্ষয় 

স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। 

এ 

দ্বিতীয় অধায় 

অনন্তর মহামতি শিবশন্ম। ধন্ম-শন্মঃকে কহিলেন, হে 

বন! যাহাতে তোমার ভ্রাতা বেদশন্ম। পুনজ্জীনন প্রাপ্ত 

হন, শীস্ত্র তাহার উপায় গ্রতিবিধান কর। ধর্শাশম্ম] পিতৃ- 
তাজ্ক1! শ্রবণ মাত্র আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয় বেদ- 

শর্মার সেই ছিন্নষস্তক গ্রহণ করতঃ তৎক্ষণাৎ তথ। হইতে 

প্রশ্থানকরিলেন। এবং কঠোর তপশ্চরণ আন্ত করিয়! এক্ান্ত- 
চিত্তে ধর্মের আরাধনা করিতে লাগিলেন । চ্গবান্ ধর্ম তদীয় 

'মেই প্রকার তপপ্যায় সন্তষ্ট হইয়া ততণকাশে লমুপন্থিত 

হইচেল, এবং মহাঁতপ মহাত্ম। ধর্্শঘ্মাকে অভিলধষিত বর 



ভূমি খণ্ড। " 

গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অভীষ্টদেবকে: 

সম্মুখীন দেখিয়া ধর্্ম।তআ! ধর্শাশন্্া কহিলেন, ধর্মরাজ ! যি 
ধর্মে আমার অচল! মতি থাকে, এবং কায়মনোবাক্যে পি্তৃ- 

পাদপদ্ম সেবা করিয়! থাকি, তাহ! হইলে সেই পুশ্যবলে, 
ভ্রাতা বেদশন্ম। এই দণ্ডেই পুনজ্জবিন লাভ করুন, আমার 
আন্য কোন বরে অভিলাষ নাই, আমি পিতৃনিদেশ-পরতন্ত্র 
হইয়া এই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। পিতৃ শক্ত! প্রাণপণে 
প্রতিপালন করাই পুজ্ের একমাত্র ব্রত। 

ধর্্শন্মমর সই প্রকার ধর্ম-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ধর্মরাজ সমধিক সন্তোষের সহিত তাহাকে সন্বোধন করিয়া 

কহিলেন, হে স্থব্রত! তোমার এই অসাধারণ পিতৃভস্তি 
ও লোঁকীতীত তপঃগ্রভাঁব সন্দর্শন করিয়া! সাতিশয় সন্তুষ্ট 

হইয়াছি, তুমি সত্য, শুচি গ্রভৃতি সর্বববিধ জদগুণের আঁধাঁর- 
স্ব্ূপ। তোমার তেই সমস্ত গুণপ্রভাবে মহাত্মা বেদ- 
শর্মা পুনজাঁবন লাশ করিবেন । . এক্ষণে তুমি অন্য কিছু 
বর প্রার্থনা কর, তাহ! ব্রহ্মবিদ্গণের ছুর্লভ হইলেও আমি 
তোমাকে প্রদান করিব। যশম্বী ধর্ম-শন্মা সূর্য্য-তনয়ের 
সেইবূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! বিনয়গর্ভমধুর বচনে কহিলেন 
যে, তীহার যেন পিতৃপাদ্পদ্মে অচল! ভক্তি ও ধর্্মানুষ্ঠানে 
এঁকান্তিক মতি থাকে । এবং চরমে যেন তিনি মোক্ষ-পদ 
লাভে সমর্থ হয়েন, ধশ্মরাজও তথাস্ত বলিয়। শ্বস্থানে প্রস্থান 
করিছলন। 

অনভ্ভর, মহাযশ! বেদশন্ম। ধন্মরাজের বর-প্রভাবে পুন- 

জাঁবন লাভ করিলেন?। তীহার বোধ হইল, যেন তিনি এতাবৎ 
কাল িদ্রিত ছিলেন । এক্ষণে তিনি গ্কাতোখান করিয়া নিকটে 



প্াপরাশ ও 

পাকে নিরীক্ষণ করতঃ সাঁতিশয় বিস্মিত হইয়। কহি- 

ফলন, ভ্রাতঃ 1 পিতা আমাকে মলয়া-নান্দী সর্ধব-রূপলাবণ্য- 
সম্পন্ন ধরঙ্গনাকে লইয়া যাইতে প্রেরণ ফরিয়াছিলেন ? 
এক্ষণে "সেই রসণী: কোথায়, পিতাইবা কি করিতেছেন, 

তাহাতে ধর্্শন্্ম। তাহাকে সমুদায় ঘটনা আনুপুর্ধ্বিক বর্ণন 
করিলেন। তচ্ছবণে বেদশর্া| পরম প্রীতি লাভ করিয়! 

'াত্যাকে ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান কারতে লাগিলেন। বেদ 

গর্্। কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! জগতে জনকের সমান আর 
কেহই নাই। জনক হইতেই আমরা এদেহ ও জীবন * 

.লাঁভ করিয়াছি । আমাদিগের সমস্তই তাহার অধিকৃত। 

স্বতরাৎ ভীহার প্রিয়ানুষ্ঠানের, জন্য বমাদিগের সর্ববদ। 
সর্বতোভাবে যত্রশীল হওয়া কর্তব্য। যে পুত্র পিতার 

নিয়োগ প্রতিপালন না! করে, তাহার সহিত পিতাপুজ্রের 

সম্বন্ধ কিছুই থাকিতে পারে না এবং সেই পুত্র পুভ্রপদবাচ্য 
নহে। প্রাণপণে পিতার .মেব। করাই পুভ্রের কায « 

অনন্তর উভয়ে পিতৃ-নকাশে সমুপন্হিত হইয়া পরম 

শ্রীতি সহকারে ভীহার চরণ বন্দন। করিলেন। ধর্মশন্ম! 

কহিলেন, হে তাত! খাঁপনার শ্রীচরণ প্রসার্দে ধর্মরাজ 

যমকে পরিতুষ্ট করিয়] বেদশর্্মাকে পুনজ্জীবিত করিয়াছি। 
এই তাহাকে গ্রহণ করুন । 

তাহাদের তাঁদৃশী পিতৃভক্তি সন্দর্শনে শিবশর্ম। পরম 

পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ববার কহিলেন, বুম! তুমি স্মদ্যই 
স্ধরলোক হইতে আমার জন্য অস্বত আনয়ন কর। 

আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্থ হইয়াছি। বয়োরূপ- -বিনাশিনী জরা 

আসার ভোগন্থখের বাঘাত সম্পাদন করিতেছে । আমি .. 
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প্রিয়তমার সহিত অস্বতপান করিয়। চিরযৌনন লাভ করিতে 
বাসন! করিয়াছি । তাহা হইলে লোকদুষণী জর! আমাকে 
আর আক্রমণ করিতে পারিবে না । বিশেষতঃ এই সর্ববঙ্গ- 
হল্দরী বরকামিনী আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘ্বণ। করিতে পারেন | 
ছে পুণ্যাত্ব। ! তৃমি শীত্র আমার জন্য অম্ুত আনয়ন কর। 
তাহ! হইলে আমি প্রিয়তমার মহিত শ্বখে কালাতিপাত 
করিতে পারিব। 

নিরতিশয় পিতৃ ভক্তি-পরায়ণ মহাতেজ। মহামন। বেদশন্মী। 

পিতার সেই প্রকার নিদেশবাক্য শ্রবণে মাপনাকে একাস্ত 
অনুগৃহীত ও কৃতাথন্মন্য জ্ঞান কারয়! পরম পরিতোষ 

সহকারে কহিলেন, পিতঃ ! ভামি প্রাণপণে আপনার প্রিয়া- 

সুষ্ঠান করিতে প্রস্তত আছি । এই দণ্ডে আমি আপনার 
বাসন! পূর্ণ করিব । সর্ববদেনময় জনক যাহার কল্যাণাভি- 
লাঁষী তাহার কিছুরই অভাব নাই। আপনি কোন চিন্তা 
করিবেন ্।। আমি এই মুহুর্তেই অস্বতানয়নের জন্য 
দেবলোকে চলিলাম। এই বলিয়া ভক্তিভাবে পিতৃপদে 
প্রণাম করিয়া অভিপ্রেত সাধনের জন্য শুন্যপথে প্রস্থান 

করিলেন। বিশুদ্ধ তপোবলসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের 

অদাধ্য কোন কাধ্যই নাই। মহামতি. বেদশন্্মন। দেই 
অন্যন্যসাঁধারণী নিরমনিষ্টা ও অনীম পিতৃ-ভক্তি বলে বিমান- 

চরী বিবুধবর্গের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিমানপথে গমন করিতে 
লাগিলেন । এবং -গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলাদি ভেদ করিয়া ক্রমে 

গুরপতি-লদনোদ্দেশে ধাবিত হইলেন। স্থরবালাগণ একাস্ত 

বিল্ময়াপন্ন হইয়। ভিমিতলোচনে তাহার এই অপ্রতিহত 
গতিবেগ নিরীক্ষণ করতে লাগিলেন » 
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সৃত কহিলেন, দেনরাজ ইন্দ্র বেদশর্শাকে গেই "প্রকারে 

ক্ম[সিতে দেখিয়া, স্বীয় আপার বুদ্ধিললে তাহার অভিপ্রায় 

কবগণ্ত হইলেন। এবং পরম রূপলাবণ্যদম্পন্না মেনকাঁকে 
আহবান করিয়া বেদশর্মার উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্ব সম্পাদন 
করিতে আদেশ করিলেন। মেনকাঁও সুরপতির অনুমতি ক্রমে 

ছ্বিজপুজ্রের মনোঁহরণ মানসে নন্দ-কানন-গ্রান্তে গমন করিয়! 

বীণাবাদন পূর্বক সুমধুরস্বরে সঙ্গীত আরন্ত করিল। সংযার- 

সম্মোহন-রূপগুণ-মম্পন্না! সেই দিব্যাঙ্গন। মেনকাকে দর্শন 

করিলে সংঘত-চিত্ত সাধুগণের চিত'ও বিচলিত হয়। তাহার 
শরীরে এরূপ নিশ্ববিযোহিনী-শক্তি ছিল যে, দে যেই অস্ভুত 
শক্তি প্রভাবে, দৃষ্টবিষ সর্প বা মায়ায় মোহিনী মন্ত্রের ন্যায় 
দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের চৈতন্য অপহরণ করিতে পারিত। 
এক্ষণে দ্বিজকুমারকে বিষুগ্ধ করিবার নিমিত্তই বিষম মাঁয়াজাল 
বিস্তার পূর্বক পন্দনগ্রান্তে আবন্ছান করিতে লাগিল। প্রভূত 

তপঃপ্রস্াবমম্পন্ন মাত্রা! শিবশন্ম।ত তাহাকে দর্শনমাত্র 

তঅপরিলীম বিজ্ঞানবলে তাহার দুরভিদন্ধির' মন অবগত 

হইলেন। লোকে যেমন পুরীষহ্দ বা শ্মশান-ভূমির দু্যকে 
ঘণার সহিত পরিত্যাগ করে, সংঘতাত্সা। শিবশন্মাত্বজ ও 

তাহাকে সেই প্রকার পরিহার পূর্ববক মত্বর গমমে গমণ 
করিতে লাগিলেন। 
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তখন মেনক1 তাহার উদ্যম বিফল হইল দেখিয়া 
ভপুর্নব হাবভাব-বিকাশ-পুর্ববক কুটিল কটাক্ষ বিস্তার করিয়া: 
সন্মিতলদনে কহিলেন, হে যানদ ! ষয়ুরী যেমন নবীন নীরদ্ব-. 
দামের প্রত্যাশায় কালযাপন করে, মে যেমন সততই বারিদ-. 
পটলের পক্ষপাতিনী, আমিও সেই প্রকার তোমার আশা- 
পথ প্রতীক্ষায় অপেক্গ। করিয়।৷ রহিয়াছি। আমি তোমার 
প্রেমান্ুুরাগিনী, অতএব আমার মনোভিলাষ পূর্ণ ন। করিয়া 
কোথাও যাইতে পারিবে না। তচ্ছুবণে বেদশন্্া কহিলেন,» 
হে স্থভভগে! আমি পিতৃ-নিদেশ-বশবস্তাঁ হইয়া স্থরপতি- 
সদনে গমন করিতেছি । এক্ষণে আমি তোমার কোন কথায় 
কর্ণপাত করিতে পারিব না। মেনকা কহিলেন, হে 
মহামতে ! ছুরাচার কুম্থমচাপের শাণিত কুম্থমশরে আমার 
হৃদয় জর্জরিত হইতেছে। তুমি যদি আঁমাকে পরিত্যাগ 
করিয়! যাও, তাহা হইলে আমি ক্ষণমাত্রও জীবম্ম ধারগ 
করিয়া থাকিতে পারিব না। আমি তোমার শরণাগত 
হইয়াছি। একফণে জামাকে রক্ষা করিয়া অক্ষয়ধন্ম সঞ্চয় 
কর। শরণাগতকে কদাচগ্পরিত্যাগ করিতে নাই। তোমার 
এঁ মন্মোহিনী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়৷ অবধি মদীয় চিত্ত কামভ্বরে 
একান্ত অভিভূত হইয়াছে, আমি কোন মতে ভৃদয়-বেগ 
সম্বরণ করিতে পারিতেছি না| দারুণ মদনানল প্রজ্জ্বলিত 

হইয় আমাকে দগ্ধ করিতেছে । অতএব তুমি আমাকে 
রক্ষা, কর 

প্রভূ-প্রয়োজন-সাধনাভিলাধিণী বরারোহা মেনকার সেই 
গ্রকার প্রলোভনবাক্য শ্রবণ করয়াও তপঃপ্রভাব 

বেদশর্দার হৃদয় বিছুমত্র বিচলিত হইল না। তিনি, 
১৫১ 
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ছিলেন, ছে পৌনে আদি তোহায় ও তোমার প্র 
ইেউটাচরিত্র সমুদায় অবগত হইয়াছি। তোমাদের হৃদয় 

আাংতই কুটিল, সরলপ্রকৃতি নিরপরাধীগণের সর্ববনাশ- 
ধন করাই তোমাদের সার উদ্দেশ্য। দৃষ্টবিষ ভুজঙ্গের 
“ন্যায় তোমর! অনায়াসে লেকের চেতন! অপহরণ করিয়! 

'থাক। অপরে তেমোদের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইতে পারে, 

কিন্তু আমি কখনই তোমার গ্রতারণায় প্রতারিত হইব না। 
'বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপম্বীগণ অনায়ামে তোমার অভিলাষ 
পুর্ণ করিবেন, তুমি তাহাদের শরণ গ্রহণ কর। আমি দিদ্ধত্রু 
মহাত্ম। শিবশন্মার পুভ্র। পৃথিবী ম্ধ্যে অদ্বিতীয় তেজঃ- 

' প্রভাবসম্পন্ন মদীয় পিতার তপঃপ্রভাবে স্বয়ং হব্যবাঁহনও 

মলিনত্ব প্রাণ্ড হইয়াছেন। কামাদি রিপুগণ মৎক্র্তক 
পরাজিত হইয়াছে । অতএব তুমি আমার আশা! পরিত্যাগ 

পূর্ববক অন্যের শরণ লও। আমি পিতৃ-কাধ্য-সাঁধনোদ্েশে 

ইন্দ্রলোকে গমন করিতেছি। আমার কার্য্যমিদ্ধি বিষয়ে 

কোন বিক্প প্রদান করিও না। তোমার মঙ্গল সাধন হইবে । 

এই বলিয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ট বেদশর্্দা গ্্রতবেগে প্রস্থান করিতে 

লাগিলেন। ইতর যুবকেরা যেমন কোন বরাঙ্গনা! দর্শনে 

তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকে । জিতেব্দ্রিয় শিব- 

শর্্স-নন্দন মেনকার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন ন]1। 

মেনকাও বিফলমনোরথ হইয়। ইন্দ্রসকাশে গমন পুববক 

সমুদায় বৃন্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। 
ভগবান বেদব্যাম ধ'ইলেন, হে সুত! তখন দেবরাজ 

ইল্জ ভগ্রমনোরথ হইয়া বিপ্র-কুমারের শর্ত্ম সাধনের নিমিত্ত 

অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, তিনি নানাপ্রকার 
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বিভীবিক! প্রদর্শন করিয়া! বেদশন্্মীর ভয় উৎপাদনের ঠা 

করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরতিশয় পিতৃভক্ত মহাত্ 
বেদশন্মী শ্বীয় অপরিসীম তপঃশক্তি প্রভাবে ইন্দ্প্রেরিকউঁ 

ঘাবতীয় বিভীষিক! প্রজ্বলিত-অনল-বিনিহিত তুলারাশির 
ন্যায় ভক্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। বর্ধাকাঁলীন অপ্রতিহত্; 

আোতবেগের নায় তাহার তেজোরাশি অপ্রতিহতগতিতে 
উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হুইতে লাগিল। ত্রিদশাধিপত্তি 
তাহার বিদ্বাধনে সক্ষম না হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন, 

এবং পুনরায় আঅন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্বক বেদশর্্মর 

বিদ্বলাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভাব মহাতপা 
বেদশর্ম্ম। স্বীয় অসীম তপঃশভ্তি-বলে সেই স্থুদারুণ মহাম্ 
বিদ্ধ সমস্ত নিরাকৃত করিয়! স্ৃপ্তেথিত পিহহের ন্যায় 
অপ্রতিহতগতিতে নন্দন-কাঁননে প্রবেশ করিলেন। মেঘ- 

বিনিম্মুক্তি বিবন্বানের ন্যাঁয় ভীহার অমীম তপঃপ্রভাব-প্রতি- 
ভায় স্য়াজের বুদ্ধিকৌশল নিম্প,ভ হইয়া! গেল। তখন 
তিনি রোষকষায়িত-লোচনে স্থররাজকে স্বর্গচ্যুত করিবার 
কল্পনা করিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন, হে শতক্রতো | ! 

আ[মি তোমার ছুরভিসন্ধি সমস্ত অবগত হইয়াছি। এই কারণে 

আমি তোমাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব। অদ্য আমি 

তপোবলে তোমাকে বিনিপাতিত করিয়া পুনরায় নুতন 
ইন্দ্রের স্থষ্ট্রি করিব। বিশ্বনংসার আদার তপোবল্ 
অবন্লোকন করুকণ এই বলিয়। তিনি ইন্দ্র বিনিপাতনে কৃত- 

নিশ্চয় হইলেন। "বায়ুর অলাতচক্রবৎ পরিধঘুর্ণায়মাণ লোচন 
দ্ধ হইতে অনর্গল অগ্িক্ষুলিক্স বহির্গত হইতে লাগিল। 
এ হেসুত! তখন দেবরাজ ইন্্র"নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইয় 



পক ১ শক্ষপুরান। 

'খেরশর্মার সম্গুখে মাগমন পূর্বক বিনয়বচনে কহিতে লাগি- 

লেন, হেদ্বিজসন্তম ! আমি তোমার অন্যন্যসাধারণী পিভৃভক্তি, 

লোফাতিশয়ী প্রজ্ঞা, অশ্রতিহত্ত তপঃপ্রভাব ও অত্যন্ুত্ব- 

শমদমাদি সন্দর্শন করিয়া দেবতাগণের সহিত পরাজিত ও 
পরম পুলকিত হইয়াছি। আরম কেবল তোমর পিতৃভক্তির 
' পরীশ্ষা মানসে এই প্রকার মায়াক্তাল বিস্তার করিয়াছিলাম, 

ক্লভুবা আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব তুমি 
আমার সমুদায় অপরাধ মার্জন! করিবে । এক্ষণে তুমি 

তোমার অষ্িলধিত বর প্রার্থনা কর, অদেয় হইলেও তাহা 

এই মুহুর্তেই তোমাকে প্রদান করিব। তুমি যে প্রকার 
পন্থী, জিতেক্্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও পিতৃভক্তিপরায়ণ, তাহাতে 

তোম্পকে আমার অদ্েয় বিছুই নাই। তোমার এই সমস্ত 
সদ্গুণরাঁশি পরিদর্শন করিয়া আমি পরম শ্রীত হইয়াছি। 
এক্ষণে আমার প্রসাদ গ্রহণ কর। ম্থররাজ শচীপতির সেই 

রূপ স্তৃতিমিনতি শ্রবণ করিয়া, মহামতি বেদশর্্মার* ত্রেশধের 

শান্তি হইল। তখন তিনি কছিলিন, হে পুরন্দর! তত্যুশ্র 

ব্রন্মতেজে দেবদৈত্য কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ব্রহ্মতেজঃ 
ভঙ্গ কয়া সর্ববথা আবর্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা নিরতিশয় 

পিভৃভক্তি-পরায়ণ, তাহাদের তেজঃ হলাহল-মিশ্রিত নিশিত- 

শায়কের ন্যায় তাতীব ভয়াবহ। ব্রান্ধণগণের কোপানলে 

পতিন্ত হইলে বিশ্বস্থষ্টি লোপ হইতে পারে। তোমাকে 

তাধিক বল। বাহুল্যমান্রক্জতুমি এ সমস্তই পরিজ্ঞাত আছ। 

অদ্য তোমার এ প্রকার অবিনয় দর্শনে আমি একান্ত 

ক্রোধান্ধ হইয়া তোমাকেই স্বর্গ-্রজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে 

সক্কল্পুএরিয়াছিলাম | * যাহ! হউক, এক্ষণে তোমাকে সিন 
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সমাগত দেখিয়া, আমার সে ক্রোধের শান্তি-সাধন হইয়াছে। 
, হে শ্থরমাথ! আমি পিতার জন্য অমুত আনয়ন করিতে 
আসিয়াছি, আমার নিজের তাহাতে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই 1 ও 

অতএব তুমি আমাকে দৈই অমৃত প্রদান কর। দেখ, পিতাই ৃ 
সাক্ষাৎ পরযাত্মা। স্বয়ং বিশ্বত্রষ্টা বিধাত। পিতৃশক্তি 
প্রভাবেই স্থষ্টিকার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । এই নিমিস্ত 

পিতার তুল্য পুজনীয় জগতে আর কেহ নাই। এক্ষণে তুমি 
যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া! থাক, তাহা! হইলে আমাকে 
অমৃতকুস্ত আনয়ন করিয়া দাও, এবং এই বর প্রদান কর, 
যে, পিতৃপদ্দে আমার যেন অচল ভক্তি থাকে । তখন 
দেবরাজ অতীব হুষ্টাভ্তঃকরণে মহাভাঁগ বেদশর্্মীকে অমৃত- 
কুস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি অচল। পিল্ৃনক্তি লাভ 

করিবে, এবং দেবতাগণ সর্বদা তোমার মঙ্গল-সাধন করিধেন। 
এক্ষণে তুমি এই সকুস্ত অস্বত লইয়! পিতৃ সকাশে গমন কর। 
এই বলিয়। ম্থরাজ শচীপতি সংশিতব্রত শিবশর্মাতবজকে 

স্ুমধুন্ন সম্ভাষণে বিদায় প্রদান করিলেন। 
অনন্তর বেদশন্দমা অম্বত লইয়া হৃফ্টান্তঃক্রণে পিতৃসকাশে 

আগমন পূর্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতঃ! আমি স্থরপতি- 
সদন হইতে এই আনন্যন্ূলভ স্ুধারাশি আনয়ন করিয়াছি। 

ইহা! আপনি গ্রহণ করুন। এই অমৃত পান করিলে আপনি 

নিরোগ ও নির্র হুইয়া পরমাঁনন্দে ভোগবাঁসনার পরিতৃপ্তি 
সাধন করিতে পারিবেন। 

তখন শিবশর্্মা স্বীয় পুজ্রগণের তাদৃশী অকৃত্রিম পিতৃ- 
ভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়৷ তাহাদিগকে একক্রে 
'আহ্বান করতঃ সন্স্রেহ*বচনে কহিলেন, ব্মগণ ! আমার 



পর্ঘপুরাণ 

প্রীত তোমাদের এই প্রকার অপাঁর অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি ও 
ক্সমুরাগ অবলোকিনে এবং তোমাদিগকে সর্ববপ্রকারে আমার 
হিতসাধনে নিয়স্ক নিরত নিরীক্ষণে তোমাদের প্রতি আমি 

নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি । তোমরাই যথার্থ পুত্র- 

নাম-ধারণের উপযুক্ত ! তোমাদের ন্যায় পর্বব-সদৃগুণ-সম্পন্ন 
প্রির়তম পুজ্রের পিতা হওয়া এ সংসারে সহজে সকলের 

ভাগ্যে সংঘটন হয়না । এক্ষণে তোমরা তোমাদের এই 

অপার পিতৃভক্তির প্রতিদান-স্বরূপ আমার নিকট হইতে 
স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহ! জগতের ছুলভ হইলেও 

আমি তোমাদিগকে অকপটে প্রদান করিব । 

পরামুক্তিপদ-প্রদ্দায়িনী-পিতৃভক্তি-পরায়ণ পুণ্যচেতা প্রাপ্ত 

রূপ পুক্রগণ পুজ্যপাদ-পিতৃদেবের সেই প্রকার প্রিয়বাক্য 
'শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া শ্রীতিপ্রফুল্প-লোচনে 
বিনয়-বচনে কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন! পিতাই ম্বর্গ, পিতাই 

ধন্ম পিতাই পরম তপরঃম্বরূপ, পিতা সর্ববদেবময়। পিতা 

প্রীত হইলে দেবতাগণ প্রীত হইয়া! থাকেন। আপনি যে 

আমাদের প্রতি প্রীতিলাভ করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের 
পরম লাভ। তথাপি আপনার নিদেশানুবভী হুইয়! এই 

বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের স্নেহময়ী-জননী যেন 

'পুনজ্জীবিত হয়েন। এবৎ জন্মজন্মান্তরেও যেন আপণ্া- 
দিগকেই জনকজননী-রূপে, প্রাপ্ত হই। 

পুন্রবুসল শিবশর্দ্। কহিলেন, তোমাদের সকল ওসভি- 

লাষ পুর্ণ হইবে, এবং শি দখডেই তোমাদের জননী পুন 

ডজাঁবন লাভ করিবেন । এই কথা বলিবামাত্র সাঁধবী শিব- 
পার্্ম(-পত্বী পুনজ্জীবন ল'ভ করিয়া, অতি প্রীতিভরে কহিতে 



সুমি খও।: 

লাগিলেন, হে বগুসগ্ণ! স্বধর্মনিরত সং পুজ্র হইতেই, 
ংশকুলের মুখোজ্ছল ও পিতামাতার প্রিয়লাধন হইয়া 

থাকে। এইরূপ পুজ্র জগতে সকলেরই বুণীয়। পুণ্যবতী 
রমণীরাই এইরূপ পুভ্ররত্ব লর্ক করিয়। থাকেন। সমধিক, 

পুণ্য ব্যতিরেকে কুলধর্ম প্রতিপালক পিতৃমাতৃ-০নবা-পরায়ণ. 
পুণ্যশীল পুভ্ররতু লাভ করা যায় না। অনেকেই পুজ্রবততী, 
হইয় থাকেন, কিন্তু কয় জন এক্ধপ কুলপ্রদীপ পুত্রের জননী 
হইতে পারেন? আমি বহুপুণ্যকলে এরূপ ধর্মমত মহামতিকে' 
পতিরূপে গ্রাণ্ড হইয়া, তোমাদের ন্যায় সর্ববগুণ-সম্পন্ন সৎ- 
পুজের জননী হইয়াঞিএ এবং আমারই পুণ্য প্রভাবে তোমরা 
এরূপ পিভৃভক্তিপরায়ণ ও পুণ্যচেতা হইয়াছ। তভোমা- 
দিগকে- লাঁভ করিয়া আমার নারীজম্ম সার্থক হইয়াছে । 
আমি স্বেএরপ মহাঁধশা, তপস্ডেজঃসম্পন্ন, পুণ্যশীল পুক্ব 
লাভ করিব ইহা স্বপ্নের অগোচর। আমি যেন জন্মাজন্মান্তরে 

তোমাদিগকেই পুভ্ররূপে প্রাপ্ত হই। 
জননীর বাঁক্যাবসাঁন হইলে, শিবশন্ার পুত্রগণ প্রীতি 

ও ভক্তি সহকারে তাহার চরণ বন্দন1 করিয়া কহিলেন, হে 

মাতঃ ! আমাদের ভাগ্য ও পুণ্যবলেই মাপনাকে জননীরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। আশীর্বাদ করুন জন্মে জন্মে যেন আপনা'- 
কেই জননীরূপে প্রাপ্ত হই । আপনাদের 'আশীর্বাদেই অমর- 
নাথ শচীপতি আমাদের প্রতি প্রণন্ন হইয়া পরমছুল্লি 

অমৃতকুস্ত প্রদান করিয়াছেন 

অনন্তর শিবশর্শ্মা পুত্রগণকে পুনরায় বর প্রদানে উদ্যন্ত 
হুইলেন। পুত্রগণ কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমরা ধেন 
আপনর বরপ্রভাবে অক্ষয় বৈষ্ণব লোক প্রাণ্ড হইয়! অনস্ত- 
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কাল তথায় অবস্থান করিতে পারি। শিবশর্দাও তথাস্ত 
ধলিয়! তাহাদিগকে স্বাভিলষিত বর প্রদান করিলেন । 

ব্যানদেব কছিলেন, হে সৃত! মহাত্ব। শিবশন্ম। সেই 

প্রকার আশীর্বাদ ও বর প্রদান করিবাধাত্র গগনমণ্ডল 

অকস্মাৎ জ্যোতিশ্নয় হইয়া উঠিল, এবং. শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম- 
ধারী, মণি-কুগ্ডল-সমন্থিত, লীল-নীরদ বা্তি ভগবান গরুলড়- 
বাহন ন্ষ্ি সেই মুহুর্তে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভত হুইয়। 
সাদর.সম্ভাষণে কহিলেন, হে মহাত্মন! তোমাদের পিতা- 
পুজের এই প্রকার অসাধারণ ভক্তি সন্দর্শনে জামি পরম 
প্রীতি লাভ কাঁরয়াছি। এক্ষণে তোমরা! সকলে আমার 

সহিত ক্ষয়-প্রলয়বর্জজিত বিষুণলোকে আগমন কর। ভগবান 

বিষুণ্র সেই প্রকার বাক্য শ্রবণে মহামতি শিবশর্্ম( ভক্তি" 

বিস্ষারিত-লোচনে গদগদবচনে কহিলেন, হে ভগবন্! 

আপনি একান্ত ভক্তবসল বলিয়াই আমর অদ্য আপনার 

দর্শনলাভে কৃতকার্ধ্য হুইয়াছি। এই পুভ্রৰতী পতিত্রত। 
ভার্য্যা ও পরম ধর্্শীল সোঁমশর্্মাকে লইয়া আসি আরও 

কিয়ৎকাল সহংসার-স্ুখ ভোগ করিতে অভিলাষ করি । এব 

আমার অপর পুক্র-চতুষটয় আপনার প্রসাদে শাশ্বতলোকে 
গমন করুক । তাহাতে ভগবান বি্ঞ শিবশন্মার অপর 

পুভ্রগণকে সম্বোধন করিয়! তাহাদিগকে সেই মুহুর্তে অক্ষয় 
মোক্ষ-ধাগে গমন করিতে আদেশ করিলেন। দেবাদিদেব 

নারায়ণের নিদেশমাত্র দ্বিজ-পুভ্্রগণ শঙ্ঘচক্রগদাপঘ্মধারী, 
: নানাভরণ-ভূষিত শান্তি ক্লন্ষমীর আধারভূত নীল-কলেবর 
ধারণ করিয়া! মহাভাগ শিবশর্্দানমক্ষেই একে একে বিষু- 
দেহে প্রবেশ করতঃ ক্রমে নির্বণি প্রাণ্ড হইলেন। 
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হে সুত | অরুত্রিম ভক্তি সহকারে যাহার! পতামতার্থ 
এই প্রকার সেব। ও প্রাণপণে তাহাদের আদেশ প্রতিপালন 

করিয়। থাকেন, তাহার! চরমে এইরূপ পরমপদ লাভ করিতে 

সমর্থ হযেন। পিতাকে যিনি ঈশ্বর-স্বরূপ ও মাতাকে 
সাক্ষাৎ শক্তিরূপা জ্ঞান করিধ1! প্রাণপণে তাহাদের প্রিক্বা" 

নুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ও বিশ্ব- 
জননী ভগনতী প্রকৃতিদেবীর পরম প্রিয়পাত্র হইয়৷ পরিণামে 

পরম। গতি লাভ করিতে পারেন । পিতামাতার অহিতাচারী, 

ব্যক্তির পরিণাম অতীব ভযঙ্কর॥। যে পাপাত্সা পাপ-পথের 

পথিক হইয! পরম পুজ্যপাদদ জনক-জননীর প্রতি কঠোর 

ব্যবহার করে অথবা প্রাণপণে তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন 
না"করে, মে ইহলোকে অসীম বাতনা ভোগ করিয়া 

পরিশেষে অনন্তচাল পর্য্যন্ত দারুণ নবকের অসহ্য যন্ত্রণায় 

দগ্ধ হয়। যাহা হউক এক্ষণে অতঃপর কি হইল শ্রবণ কর। 

চতুর্থ অধ্যয়। 

পুজ্রগণের বিষ্ণলোক প্রাপ্তির পবে, শিবশর্দম! ০সাম- 

শব্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বস! আমি ভার্যযার ' 
সহিত সাধুগণানুমোদিত তীর্থ-পর্য্যটনে অভিলাধী হইয়াছি। 
দেখ, ব্যক্তিমাত্রেরই*তীর্ঘ দর্শন সর্ববথ। কর্তব্য । তীর্ঘ-পর্যযটনে 

আত্ম! পবিত্র, শরীর 'নর্্মল, চিত্ত সংযত, দেবতাগণ পরিত্ুষ্ট 
১৫২ 
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রম পুখ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । অতএব আমি এক্ষণে 
ফিদিই সর্ব 'পুণ্যের আধার তীর্থপর্যযটনে বিনির্গত হুইব। 
বং যাবৎ প্রত্যাগমন না করি তাঁবকাল তুমি অতি 
ু্লাবধানে এই. অস্বত-কুস্ত রক্ষা করিবে । দেবতাগণ যেন 
কানরূপে তোমাকে প্রতারণ! করিয়৷ ইহ! অপহরণ করিয়। 
্ লয়েন। পিতৃভক্তি-তৎুপর সত্যবান্ সাধুসত্রম সোম- 
পরশ কহিলেন, পিতঃ!1 সে বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র চিন্তা 
ন্লাই। আমি প্রাণপণে এই অর্মনত- কুস্ত রক্ষা করিব। দ্েবতা- 
লিগের এমন ক্ষমতা নাই যে, আমাকে প্রতারিত করেন। আমি 
আপনার আশীর্ববাদে ও শ্বীয় অসীম তপোবীর্ষ্য প্রভাবে 
য় জগদীশ্বরকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে পারি । আপনি 
'দিশ্চি্ত হুইয়! অভিলধিত সাধনে প্রস্থান করুন। অনস্তর 
মহাত্মা শিবশর্্মা- মোমশন্দ্মাকে অম্বতকুত্ত রক্ষায় নিযুক্ত 
করিয়! দ্বাদশবার্ষিক তপশ্চরণে গ্রবৃত্ত হইলেন। মহাতপা 
গসোমশর্্। পিতৃ-নিদেশ-বশব্তী হইয়া প্রাণপণে ০০০০০ 
রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
.. কিয়কাল অতিবাহিত হইলে মহাত্ব। শিবশর্ পুনরায় 
পুত্রের ভক্তি পরীক্ষার্থ মায়াবলে সভার্ধ্যা; গলিতকুষ্ঠ 
রোগীর দেহ ধাঁরণ করিয়। পুজ্র-সকাশে সমাগত হইলেন । 
কুমিপরম্পরাপরিপুর্ণ মাংসপিগাকার পিতামাতাকে ঘর্শন 
করিয় পিতৃভক্ত সোমশর্মার অন্তুথের পরিমীমা রহিল না। 
তিনি মনে করিয়াছিলেন বনু'দনের পর পিভৃ-পদা'রবিন্দ 
টপ করিয়া বিমল €্টীন্দ লাভ করিবেন । কিন্তু ছর্দৈব 

তঃ তাহার মে বাসন! সিদ্ধ না হওয়ায় শোকে ও ছুঃখে 
পি জর্তনরীভূত হইলেন। তাহার মুখমগুল পরিগুফ়.ও 
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সর্বব শরীর কম্পিত হইতে লাখিল। তিনি ছিত্নমৃত্য, তক 
ন্যায় তাঁহাদের চরণতলে নিপতিত হইয়া গদগদবটত্ে 

কহিতে লাগিলেন, হে পিত্ঃ। আপনি তপস্যা, রন 

পুণ্যা্দি সর্বববিষয়ে ইহ জগতে অদ্বিতীয় । সমুদায় দৈবতু 
গণ আপনার আজ্ঞাকারী ও পরিচারক । আপনার প্রসা্ 

বলেই আমরা ম্বতা জননীকে পুনজ্জাঁবিত] প্রাপ্ত হইয়াছিঃ, 
আপনার অখণ্ড তপঃগ্রভাবেই আমর! অমৃত আহরণে নক 

হইরাছি। আপনি ব্রাক্মগগণের অধীশ্বর ও ব্রহ্মণ্যের সু 

স্বরূপ । আপনার অসাধ্য কোন কার্ষ্যই নাই। না জানি? 

কি কারেণ আপনি একরপ ব্যাধিগ্রস্থ হইলেন। ভগবন্? 

পুঁজ হইয়া] কি ঞ্রকারে পিতাকে এক প যন্ত্রণা ভোগ করিতে 

দর্শন করিব? যে পুক্র পিতার কোন শ্রকার ক্লেশ সন্দর্শন 
করিয়া জীবন ধারণ করে, সে, পুভ্র নামের যোগ্য নহে? 
হে তাত ! নিরতিশয় পুণ্যশালিনী পতিগন্তপ্রাণ! নারীকুল- 

ভূষ। আমাদের জননীই বা কিরূপে এরূপ বয়োরূপ হখশাস্তি 

বিনাশিনী দুঃখদায়িনী দারুণ ব্যাধিকর্তৃক জাক্রান্ত হইলেন ৭ 
যিনি পতি-প্রসাদ লাভ করিয়! ত্রিলোক পরাজয় করিয়া; 

ছেন যাহার সাধুচারিত্্ে দেবতাগণ সর্ববদ। সপ্রনম্ন; সর্ব 

২হারক কালান্তক কালও যাহাকে গতজীবন প্রদান করিয়া 

পুনজ্জীবিত। করিয়াছেন। মিনি আত্মাকে সংযত করিয়ী 

প্রণপণে পতির প্রিয়ানুষ্ঠানে নিয়ত নিরত থাকিতেন; 

যিনি স্বামীর স্থখেন্থখী ও স্বামীর ছুঃ খে ছুঃখী হইয়া ভাহাকেই 
একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করিয়া! দেবতার ন্যায় তাহার সেবা 

শুশ্রুষ। করিতেন ? আমাদের সেই জননী কিরূপে এরূপ 
দঃখভগিনী হইলেন? হায়! সদান্রষ্ভান, তপস্যা, সত্য ও 
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দের প্রভূত তপোবলে ভ্রিলোক পরার রর সেই 
বধ কিরূপে এরূপ ছুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? 

, সুত কহিলেন, নিরতিশয় পিতৃ-ভর্ভিপরায়ণ মহামন! 

লোসশরশ্ এইকরূপে নানাগ্রকার বিলাপ পরিতাপ করিতে 

'নীগিলেন | তাহার অন্তর যেন দারুণ সন্তাপানলে প্রজ্জলিত 

হুইয়৷ উঠিল। অবিরল ধারায় নেত্রনীর প্রবাহিত হইয়। 
'খরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল । এবং ক্রমে. তিনি বাঙ্ম- 

নিষ্পভি-বিষয়'ক্ষম হইয়। চিত্রপুন্তলিকার ন্যায় অবস্থান 
ক্করিতে লাগিলেন । অনস্তর শিবশর্্মা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়। 
কহিলেন, বস ! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর। দেহী মাত্রেই 
সুখ-ছুঃখ-ভোগী। কন্মরকল, সকলকেই ভোগ করিতে 
হইবে ॥ তান্ার অন্যথা কর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহছে। 

জগতে যে যেরূপ কর্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ 
করিতে হইবে । সকলকেই জন্মান্তরীণ কর্ম্মকল ভোগ 

করিতে হয়। ইহজ্ম্মের ফল পরজন্মে ফলিয়৷ থাকে । 
কর্্মজনিত-পাপ-পুণ্য-প্রসাদেই লোকে ম্বৃত ও শমূত হইয়া 
থাকে । লোকে কর্্মফলে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া অলীম 
স্ত্রণা ভোগ করিয়] থাকে । অতএব তুমি বৃথা! শোক করিও 

না" এক্ষণে প্রাণপণে শামাদের সেব। করিয়াঁ অক্ষয় পুণ্য 

উপার্জন কর। আম নিতান্ত শক্ত ও রোগে অবসন্ন 

ইইয়াছি, এক্ষণে আমাদিগের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হও । পিতার 

যেই প্রকার বাক্য শ্রবণ জনকজননী-বুপল মহামতি সেম- 

হত 

২ সস 



| (ভূমি স্ব ! 

শর্মা! কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়োদারবচনে কহিলেন, হে ক্ষ) 
আপনার! ছুর্দদেব্বশতঃ এরূপ রোগযুক্ত হইয়াছেন । আঁ 
প্রাণপণে আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিব। হে গুরোঞ্ছু 
জনকজননীর সেনা ব্যতীত এ পাপাত্মার মুক্তি প্রাপ্তির আৰু 

অন্য উপায় কি আছে 2 আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, এইজ 
আপনাদিগকে এরূপ ব্যাধিগ্রস্থ নিরীক্ষণ করিতেছি । এই; 
বলিয়া তিনি ভক্তিভারাক্রান্ত চিন্তে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে রণ 
পিতামাতার মুত্রপুরীষাদি পরিক্ষার করিয়। তাহাদের 

ন্নানাহারাঁদি সমাধান করাইয়া দিলেন ্ 
এইরূপে নোসশর্ম। শ্রদ্ধাভক্তি-নহকারে গ্রতিদিন জনক-; 

জননীর নেবাশুস্রম। করিতে লাগিলেন । মূত্র-পুরীষ-শ্লেক্সা দি 
পরিক্ষার করিতে তাহার কিছুমাত্র ঘ্বণ। বোধ হইত ন1। প্রতি: 
দিন এই প্রকারে পরিচর্ধ্য। করিয়া তাহাদের উভয়কে ্কস্ধে 

লইয়া ভীর্ঘ দর্শনাদি করাইয়া! আনিতেন। দেই বেদদিৎ' 
পরম ধার্টিক মোমশন্ম। প্রত্যহ বেদবিধি-বিধানানুসারে সান, 
দানাদি মাঙ্গলিক কাখ্য সসাপান ও যথাবিধি দেবপুজ। ও. 
তর্পপক্রিয়াদি নমাপনান্তর, জনক জননীর জন্য অগ্নিহোত্রার্ছি 

সম্পাদন করিতেন। এবং উত্তম অন্ন পাক করিয়া প্রযত্ব(তি- 
শয়-সহকারে পিতামাতাঁকে ভোজন করাইয়। স্বহুত্তে তাহা-; 

দের জন্য চারু শয্যা রচনা করতঃ তাহাতে তাহাদিগকে. 

শয়ন করাইতেন। ভীহাদের যখন যে বিষয়ে ভিলাষ হইত, 
তিনি, তৎক্ষণাৎ তাহা পুরণ করিয়া দিতেন। তীহাদের' 

প্রিয়ানুষ্ঠানে তাহার ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব হইত না। তিনি" 
যখন যাহা আহরণ" করিয়! আশিতেন অগ্রে তাহা পিতা- 

মাতাকে প্রদান করিয়া পরে যাহ আুবশিষ্ট থাকিত তাহাই 
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টমন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। কোন কোন দিবস নিজে . 
(পযাসী থাকিয়া পিতামাতাকে আহার করাইনেন। তিনি 

ুষ্ীত্যহ নব নব ফলমুল ও নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ 
ইকরিয়া শ্বানিয়া জনকজননীকে প্রদান করিতেন । ক্ষিস্তু এতাঁ- 
ক্শ অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি তাহাদের মনস্তপ্টি-. 

সাধন করিতে পারিতেন না । ছল্মরোগী শিবশর্্মা যেন ব্যাধি- 

শ্বন্স্রণায় বিকৃতবৃদ্ধি হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয় প্রায়ই 
পুজের প্রতি নানাপ্রকার কঠোর ব্যবহার করিতেন। কখন 
তিনি পুভ্রকে নিকটে আহ্বন করিয়। অন্যায়রূপে তিরস্কার 

করিতেন । কখন তীহাকে পিতৃদ্বেষী বলিয়া! ঘ্বণা ও নিন্দা- 

বাদ কর্রিতেন। কখন ক্রোধান্ধচিত্তে তাহাকে নির্দয়রূপে 

প্রহার করিতেন। কখন বলিতেন, আমি বুদ্ধ ও রুগ্রদেহ 

হইয়াঁচি বলিয়া তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা ও অযত্ব করিয়া থাক | 
তুমি যখন বালক ছিলে তখন আমি তোমার মলমৃত্র স্বহস্তে 
পরিক্ষার করিয়াছি । তোমার তখন কত উপদ্রব মৃহ্য করি- 

যছি। তুমি পীড়িত হইলে আমরা পীড়িতের ন্যায় অনুষ্ঠান 
করিয়াছি । এক্ষণে তুমি কি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলে ? 

সত কহিলেন, ছন্মরোগী শিবশর্্মার মেই প্রকার. অকা- 
নণ নির্দয় ব্যবহারেও ধর্মভীরু সোমশর্খম। কিছুমাত্র কুণ্িত 
বা অসন্তষ্ হইতেন না। তিনি নির(তশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি- 
সহকারে জনকজননীর সেবাশুশ্রচঘা করিতে লাগিলেন। 
তনি সর্ধদাই এই মনে করিতেন যে, পিতামাতা যাক্ষাৎ 
দবত! স্বরূপ । তাহাদের সেবার নিমিতই পুভ্রের জন্ম হই- 
[ছে। পুজ্রের শরীর, মন ও প্রাণ সমুদায়ই পিতার অধি- 

হত । প্তাঙাতার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন না রুরিলে 
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ঘোরত'র .অধর্দম হইবে । এইরূপ চিস্ত! করিয়া পিতৃভক্তি” 

সমাশ্রিত-উদ্বার-চিতত সোমশর্্মা অক্ষুগ্রহ্থদয়ে জনকজনীর 
দেখা করিতে লাগিলেন। আপনি উপবাঁপী থাকিয়] তীস্থাঃ 
দ্রিগকে আহার করাইতেন, স্বহস্তে তাহাদিগের মৃত্রপুরীক 
পরিষ্কার করিয়! সযত্বে তীহাদিগের অস্রসংবাহনক্রিয়ঃ 

সম্পাদন করিয়া দিতেন। কিছুতেই তাহার মনোমধ্যে বিকার 
বা নিষাদের সঞ্চার হইত না। এইরূপে কিছুকাল অতীত 
হইলে, শিব্পন্দম! তদীয় পুত্রের তাদৃশী পিতৃভক্তি দর্শন, 
করিয়া পরম প্রীত হুইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 

আমার যাবতীয় পুজ্রগণের মধ্যে সোমশশ্মীই অসাধারণ পিতৃ- 

ভক্ত । যজ্ঞশন্ম। আমার আদেশে তাহার জননীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া বত্র তত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল; বেদ- 

শম্ম। আমার প্রিয়লাধনের জন্য অনায়াসে আপন মস্তক 

ছেদন করিয়াছিল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহাদের 

তুল্য পিতৃভক্ত পুজ্র আর কেহ নাই। কিন্তু সোমশন্ম্মার এই 
অসাধারণ পিতৃভক্তিতে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করি- 
য়াছি। আমি মায়াপ্রভাবে নিজ শরীরে এই প্রকার কুষ্টরোগ- 

বিনিবেশিত করিয়াছি । আমার শরীর শ্লেক্স! ও কুমি-পরম্প 

রায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । আমার দেহের প্র্ত আমার 
নিজেরই ঘ্বণ! সঞ্চার হইয়। থাকে । কিন্তু মহামন। সোমশন্্ী, 

কিছুমাত্র দ্বণা বা বিরক্তি বোধ না করিয়া, প্রীতমনে নিত্য 

আমাদের সেবা'করিতেছে । আমি তাহাকে সর্বদাই অন্যায়" 
রূপে তাড়ন1 করিয়া থাকি, কত প্রকার কটুবাক্য কহিয়! 
থ(কি, কিন্ত্ব তাহার জ্জন্তঃকরণ কিছুতেই বিচলিত হয় না। 
ক্ষণমু্ুর্তের জন্যেও আমি তাহাকে. স্বখী করিলাম না। 
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; ্ামাদের জন্যেই দে আহার-নিদ্রো-হ্থখসস্তোগ সমস্ভই পরি- 

চুত্যাগ করিয়াছে । অতএব আর ইহাকে ক দিবার প্রয়োজন 
নাই ইহার পিতৃভক্তির বিশেষ পরীক্ষা প্রাণ্ড হুইয়াছি। 
এ এক্ষণে বসকে চিরন্থখী করিব। এই ভাবিয়। তিনি, মায়া- 

+প্রভাবে ভমৃতকুস্ত হইতে মুত অপহরণ করিয়া, পুজ্র কে 

£সুম্বোধন করতঃ কহিলেন, বম! পুত্র বেদশর্্মী যে আমার 

"জন্য ব্যাধিনাশন অমৃত্ত আনয়ন করিয়াছিল, তাহ! এতদিন 

“আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম | এক্ষণে সত্বরে তুমি সেই ভমুত 

আমাদিগকে জানিয়া দাও | আমরা সেই তমৃণ্ত পান করিয়া 
এই দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি। তুমি মামাদের 
জন্য ভনেক কষ্ট সহ্য করিতেছ। আমর] ব্যাধিযুক্ত হইলে 
তোমারও ক্লেশভার বিদুরিত হইবে । 

পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! সোমশর্ম্মী একেবারে 
নন্দসাগরে ভাগমান হইলেন। পিতামাতা রোগমুক্ত হইবেন, 
এই চিন্তা করিয়া তিনি নকল কষ্ট ভুলিয়া! গেলেন । এতদিনের 

পর তাহার শেকসন্তপ্ু-হৃদয়ে শ্রুখের সঞ্চার হইল । তখন 

তিনি দ্রুতপদসঞ্চধারে অমৃত আনয়ন করিতে প্রস্থান করি- 

লেন। কিন্তু জানিতেন না যে, তাহার পিতা মায়া করিয়। 

অমৃত অপহরণ করিয়াছেন। তিনি কমগুলু সমীপে গমন 

করিয়! দেখিলেন ধে, তথায় অমুত নাই, কেবল শুন্যকুস্ত 
পতিত রহিয়াছে। দর্শনসাত্র তিনি হতজ্ঞান হইয়! চিত্রপুত্ত- 
লিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি .ঘেকি 
করিবেন, কি হুইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন 
স্কা। শোকে," ছুঃখে, ভয়ে ও চিন্তায় একেবারে অভিভূত 

হ্ইয়া- পড়িলেন। রে তাহার এই অপ্রিয়-লাধন করিল, 



পিকে 
১০ শপ $ শর ৪, 

ভুমি খণ্ড 

পিল্তার নিকটেই বাঁ কিরূপে এই ববাপ্রয় মংবাদ..প্রধারী 
করিবেন, পিঙা গুনিয়াই বা! কি বলিবেন এই ভাবনার্ডে 

ভিনি একেবারে স্থির হইতে লগিলেন। জনকজননী্ ক 
রোগোন্ুক্ত দেখিবেন, এই আশয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে ছল) 
আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল; এই অভাবনীয় বিপৎ্পাত অব: 

লোকনে তাহার দেই আনন্দকআ্রোত বিষাদনলিলে পরিণন়া 

হইল। তীহার সবতু-রোপিতা আশ[লত1 একেবারে উদ্মু- 

লিতা হইল। একেত তাহার পিত] বিনা কারণে সদ! সর্বদা 

তাহাকে তাড়না করিয়া! থাকেন। একথা শ্রবণ করিলে, 

তাহার ক্রোধানল, আরও দ্বিগুণরূপে প্রজ্বলিত হই]? 

উঠিবে। এই চিন্তায় তাহার হৃদয় আরও ব্যথিত হইতে 
লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া: 
কহিতে লাগিলেন, আমার ন্যায় ভাগ্যহীন ব্যক্তি জগতে 

আর দ্বিতীয় নাই। আমি অতি নরাধম। নতুবা! নিজের- 

চেষ্টায় জনকজননীকে আরোগ্য কর। দুরে থাকুক, অবশেষে 
তাহাদের জীবনৌষধি শন্যাহৃত অনৃক্র-নিজের দোষে অপ*। 

চয় করিলাম। তখন তিনি পিতার বিরাগভাজন হইবেন 
অথবা পিতা তাহাকে গভিসম্পাৎ করিবেন, সেচিন্তা না 

করিয়া, পিতামাতাকে যে ব্যাধিবিনিমুক্ত, করিতে পারিলেন 

ন] এই চিন্তাতেই একান্ত অভিভূত হইতে লাগিলেন । অব. 
শেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় অপরিণীম তপঃপ্রভাবে 
সেই দৃণ্ডে অমুত স্থষ্ট্ি করিবার কল্পনা করিয়া রুহ্থিলেন, 
যদি আমি অবিচলিত চিপ্তে ও স্বাধ্যায়াপ্রমন্তভাবে তপশ্চরণ 
ও ধর্্মকর্ত্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি প্রাণপণে পিতা" 
মাতার নেবাশুশ্ষ। করিয়া থাকি, মদদ পরম পিতা যাহ্-, 



বির প্রতি আমার একাস্ত মতি থাকে, তাহা হইলে এই 

কি এই দণ্ডে অমৃতপুর্ণ হইবে । হে মহর্ষিগণ! নিয়ত স্বধর্- 
টনিরত সোমশর্্মার বাক্যাবসান হইতে না হইতে সেই শুন্য- 
হত পূর্বের ন্যায় অমৃত পরিপূর্ণ হইয় উঠিল। তখন তিনি 
ুলানন্দিত, চিত্তে অমৃতকুস্ত লইয়া পিতৃঘকাশে গমন পূর্বক 

ছিলেন, তাত! এই আমি অমৃত আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে 
আপনি পৃূজ্যতমা জননীর সহিত সর্ববব্যাধি-বিনাশন এই 
অমৃত পান করিয়! হুদারণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করুন। 
আপনাদিগকে এই প্রকার ধ্যাধিপীড়িত দেখিয়া আমি নিরতি- 
য় কউ অনুভব করিতেছি । আমি নিজে এ প্রকার পীড়িত 
হইলেও কখন এরূপ কাতর হইনভাম না। আপনার অনু- 
কম্পাবলে অদ্য আমি দেবপ্রসাদ লাভে লমর্থ হইয়াছি। 
এক্ষণে কাঁলবিলম্ব-ব্যতিরেকে এই অস্বৃত পান করিয়া রোগো- 
মুক্ত হউন। তচ্ছবণে মহামন! শিবশর্শা। সাতিশয় আনন্দ 
লাভ করিয়। অতি গ্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন । , 

পঞ্চম অধ্যায় । 

বম! লোকে যেজন্য পুঙুকামনা করে তাহা আমার 

হুসিদ্ধ হইয়াছে। সংপুত্রের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক 
তাহার সকলই তোমাতে বিদ্যমান আছে। পুজের-ধর্ম্ম তুমি 
প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি আমার অন্য চিরকাল 
শসার বহন করিয়া! আমিতেছ। অদ্য ভগবান বিষুরপ্রপাদধে 



সুমি ধু 

তোমার যাবতীয় দুঃখরাশি অপনয়ন করিব । তোমাকে ্ র্ 
বৈঝ্বসুক্ত প্রধান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া নির্শাস নিত্য স্ 
সুখে সখী হও.। এই বলিয়া মহাভাগ শিবশর্ম। ভা র ৰ 

নের দিব্য কান্তি ধারণ করিলেন। শরীরের সেই পা 7 

ম্পরা-পরিপূর্ণ দারুণ কুষ্ঠ-.রোগ একেবারে র তিরোহিত হর 

মোমশর্্মার নেত্রযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রুঃ 

হইতে লাগিল। তখন তিনি তক্তিরসাপ্ল তচিত্বে পরমপজ4? 
পাদ পিতামাতার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন ও 

অনস্তর পুক্রবতদল শিবশর্্ম। প্রিয়পুত্রের শিরশ্চ ম্বন করিয়া 

সন্সেহবচনে কহিলেন, বংস!. নকলে যেন তোমার যা 
সর্বগুণমম্পন্ন পুন্রলাভ করে ! তুমি স্বীয় অপার অবৃত্তিষক 
পিতৃতুক্তিপ্রভাবে লোকত্রয় পরাজয় করিয়াছ। তোমা: 
অসাধ্য কোন করাই নাই। তৃমি নকল বিষয়েই সিদ্ধিলা; 

করিয়াছ। তোমাকে আর অধিক কি বরদান করিব? তবে: 

আমি তোমাকে বৈণবসূক্ত প্রদান করিতেছি, ইহার প্রভাব; 
অসীম। ইহা"দার। ভুমি অনায়ামে ভগবান্ বিষুর সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে পারিবে । এই. রলিয়। পুণ্যচেতা সোমশর্মাকোর 

পরম, ছুল্লভ বৈষ্ণবসূক্ত প্রদান করিয়া, মহাত্ম! শিবশর্ঘ্দা 

স্বকীয় অলীম তপঃ প্রভাবে ও পুণ্যবলে পতিব্রত। ভার্য্যার 
সহিত সর্বলোক বাঞুনীয় বিষুচলোকে গমন করিলেন। 

সৃত কহিলেন, হে মহর্ধিগণ ! যিনি সর্বদা একা গ্রচিদ্ধে, 



চিৎ ওর নারায়ণের নাম ও গালি নারি এবং নিরস্তর 
[নধারণাদ্বার! তাহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, 

টতিনি চরমে লোকছুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
িজঞবধান বা তপস্যাদি দ্বার সেরূপ সংঘটিত হইতে 
রে না। বস্ততঃ ধ্যান ও সমাধিদ্বার যে পরম ছুর্লভ 

টবিগুংপদ প্রাপ্ত হওয়। যায়, দান ব1 তীর্থ দর্শশাদিদ্বার কদাচ 

তাহ! সংঘটিত হয় না। ভাতএব বিষুণখপদ লাভেচ্ছু জনের 

.সর্ববথা ধ্যান ও সমাধির অনুসরণ কর। কর্তব্য । মহাত্মা শিব- 

পর একমাত্র সমাধি ও ধ্যানযোগের অনুনরণ করিয়া 

পরম ছুর্লভ বৈষঞুবপদ প্রাপ্ত হইলেন। 

০” পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তির পর পুণ্যচেতা সোমশর্ম্ম। 

কায়মনে পিতৃপ্রদত্ত বৈষ্ণবসূক্তের অনুসারী হইলেন। সেই 
মহাপ্রভাব বৈষ্ঞবসুক্তের অনীম প্রভাবে তিনি জগৎসংসার 

বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন । তিশি সংনারের সর্ব 

বিষয়ে ও পদার্থে সর্ধবথা সমদশাঁ হইয়া মহাযোগিগণের পন্থা! 

আবলন্বন করিলেন। লোষ্্র-কাঞ্চনে, বা শক্রমিত্রে তাহার 
'াঁর ভিন্ন ভাব রহিল না। বিষয়-বাসন1 তাহার হৃদয় হইতে 

একেবারে তিরোহিত হইল । তিনি জিতেক্দ্রিয় ও সংযত চিন্তু 

ভূইয়! বৈরাগ্যে মনোনিবেশ করিলেন । কাষ্ঠঃসন পরিত্যাগ 
করিয়] বীরাসন গ্রহণ করিলেন। আশ। ও পরিগ্রহ-বাসন] মন 

ইইতে দুণীকৃত করিয়া ,অয[চিত ও অজগর-ব্রত গ্রহণপুর্ববক 
বাহ্যজ্ঞনহীন হইয়। যোগমার্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। 

পরিশেব ন্বয়মুপাগত বিষরগ্রহণ-বাসনাও তাহার আস্তর হইতে 
পক্তহিতি হইল । ক্রমে তাহার আন্তমরাঁল উপস্থিত হইল। 
নি সু্দুয় স্থহৃদের ন্যায় অক্ষমহৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন. 



'ভূঙগি খণ্ড । 

ফরিলেন। পুণ্যক্ষত্র শালগ্রামে ভাহার জীবলীষ 
পরিসমাপ্তি হইল। তাহার মৃত্যুকালে দৈত্যগণ তৎসকাে 
সমাগত হইয়। মহান কোলাহল করিতে লাগিল। আর্জি 
দৈত্যগণের মেই দারুণ কোলাহল শ্রবণে অতিদান্ত্ 
হইলেন। এবং একাগ্রচিত্তে তাহ!দেরই ধ্যান করিতে 
লাগিলেন । 

সুত কহিলেন, হে মহর্ষিপম ! মহাত্ম। সোমশশ্টু 
ম্বত্যুকালে একমনে দৈত্যগণের ধ্যন ৭ বলিয়া 

তাহার আত্মা! দেত্যভাব গ্রাণ্ত হইল এন, এই কারণে! 

তিনি মৃত্যুর পর *দৈত্যপতি সিজার পুর হইয়। জন 

গ্রহণ করেন। তিনি দৈত্য-গৃঁহে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রহন 
নাসে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । দেবান্রের তুমুল সংগ্রাত 
তিনি স্বপক্ষ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেবদেব বানুদেবের সহিত 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ভগবান নারায়ণের সহিত বুদ্ধকালীন 

তাহার জন্মান্তরীণ সমস্ত কথা স্মরণ হুইল । তখন তিরি 
জানিতে পারিলেন, যে, তিনিই সেই মহাত্স। শিবশর্্ম।-স্থতথ 

সোমশর্দম।॥ কেবল ধ্যানপ্রভাবে এই প্রকার দৈত্যদেহ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন | এবং একে একে পুর্র্বক্থা সকল তাহার 
স্থৃতিপথে' ণমুদিত হইতে লাগিল । তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, 

যে, একমাত্র ধ্যানই সকলের প্রধান । মৃত্যুকালে যে যাহার 
ধ্যান করে, মৃত্যুর পর সে তাহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়' 
থাকে। তখন তিনি কেবসমাত্র লোক-গুরু নারায়ণের 

পাদপদ্ম একমনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং সেই 

ধ্যানপ্রভাবেই তিনি, বৈষ্বপদে লব্বপ্রবেশ হইলেন। হে 
দ্বিজাতিবুন্দ! এইরূপে পরম বৈষ্ণব মহাত্! গুহলাদ পন 



. শপন্ঘপুরাণ | 

মর এও হইয়াছিলেন। আপনাদিগের নিকট এই প্রহলাদ- 
বস এ গর সৃবিশেষ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে পুনরায় তদীয় 
ন্ান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

সঃ 
সি চ্ী 
এ ৭ শি 

১. দেবাহরের সেই তুষুল সংগ্রামে ভ্রাতৃগণের সহিত 
হাত প্রহলাদ নিধন প্রাপ্ত হইলে, তদীয় স্সেহবুসলা- 
ধনী মহাঁভাগ! কমল পুজ্রশোকে নিতান্ত অধীরা হুইয়! 

'পড়িলেন ॥ এককালীন পতি ও পুজ্রগণের বিয়োগে তিনি 

অতিমাত্র * “ব্যথিত হইয়! নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ তীহার পক্ষে অন্ধকারময় 

৷ বোধ হইতে লাশিল। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠপুজ্র গ্রহলাদের 
(নিধনে তাহার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া 
উঠিল। তিনি পুত্রশোকে একান্ত অধীর! হইয়া! অহোরাত্র 
কেবল রোঁদন করিয়াই কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন। 
'সস্তানের প্রতি জননীন্নেহ স্বভাবতই সমধিক হইয়। থাকে । 
তাহাতে দৈত্যরাজ-মহিষী .সম্তানগণের প্রতি "অধিকতর 
"স্সেহশালিনী ছিলেন। সুতরাং সন্তানবিয়োগসস্তাপ 
সাহার অসহ্য হইয়] উঠিল । নিরন্তর নেত্রনীর বর্ষণে তিনি 

ক্রমে অন্ধপ্রায় হইলেন। তিনি এক্ষণে পতি-পুভ্র ও আত্মীয় 

বিহীন হইয়াছেন, কেইবা তাঁহাকে এ অবস্থায় সাস্তৃন! 
“প্রদান করিবে? দৈত্যকৃল নিষ্ল ও দৈত্যপুরী অন্ধকারময়ী 
হইয়! পড়িয়া রহিয়াছে,। জগতে এমন কেহ নাইযেসে 

আসিয়া তাহাকে প্রবোধ প্রদান করে। পতি-পুজহীন। 

রুমীর জগতে কেহ নাই। পতিপুজ্রই সংসারের একমাত্র 
ন্ুন। মহাভাগ। কমল! এক্ষণে সেই উভয় রত্বেই বঞ্চিত! 
হইটাছেন। এই কারণে ভাহার শোকের আর লীখা রহিল. 



ভূমি বন্ড 

না। তাঁহার শেকলহুরী. উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত, হইবে 

লাগিল। অরণ্যচারিণী যথত্রষ। হরিণীর ন্যায় তিনি অনাধিনী? 
বেশে কেবলমাত্র শোকের পরিচর্যা] করিতে লাগিলেন” 

জীবসও-শব্দময়ী এই বিশ্বপুরী তাহার পক্ষে ঘোর অরণ 
বলিয়।! বোধ হইতে লাগিল। তাহার জীবিতপ্রয়োজন পর্যা 
বসিত হইয়াছে, তথাপি যে তিনি জীবিত1 রহিয়াছেন, ইহাই 

তাহার সমুহ দুঃখের কারণ বলিয়! বোধ হইতে লাগিল । 

আনস্তর দেবর্ষি নারদ তাহার সেই প্রকার অবস্থার ব্ষিঃ 

অবগত হুইয়া, ততনকাশে সমাগত হইলেন । এবং সুমধুর 

সাম্তনাবাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুণ্য 

বতি ! ভুমি শোক পরিত্যাগ কর। মহামনা প্রহ্নাদ সাগান: 
নহেন। ত্বয়ং দধেবদেব বাস্তব তাহাকে সংহার করিয়া 

ছেন। তিনি এক্ষণে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া কামপ্রভাব হইয়া, 
ছেন। তাহার জন্য শোক করা সোমার কোনমতে উচিত 

নছে। তুমি পুনরায় প্রহলাদকে পুত্ররূপে প্রাণ্ড হইয়া পরুম' 
স্বখভাগিনী হইবে। পুর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তুমি তাহার মুখ, 
চন্দ্র ন্দর্শন করিতে পাইবে । পুনরায় তিনি প্রহলাদ নামেই 

অভিহিত হইয়! তোমার প্রীতিসম্পাদন করিবেন। লোকগুর 

নারায়ণের প্রসাদে কাহার অন্থরভাব তিরোহিত ও বৈষব 

ভাব উপজাত হুইয়াছে। তিনি ভবিষ্যতে ইন্দ্রপদ লাভ কার: 

বেন। তুমি অতিশয় পুণ্যবতী। তোমার সৌভাগ্যের সীম! 
নাই। তোমার পুত্র ত্রিলোকের পৃজনীয় হইয়াছেন। তুমি 
তাহার সহিত নিত্য-স্ৃখসস্তভোগে আত্মাকে স্থখী করিতে সক্ষম 

হুইবে। অতএব তুমি বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া! চিত্তবে 
যত কর। ভুমি পুশ্রশোকে একান্ত অধীর! হুইয়াছ বলিয়। 



'পিপুরাপ 1. 

এ | তোমার সাস্তবনার কারণ এই অতি গোপনীয় বিষয় 
টিগিদার [নিকট প্রকাশ করিলাম | এ বিষয় সর্ববদ] সংগোঁপনে 
্ ও । কাহার নিকটে কখন প্রকাশ করিও না। দেবতা- 

ভগ, এ বিষয় জানিতে পারিলে, মহান্ রুষ্ট হইবেন । অতএব 
পি প্রকারে দেলতাবৃন্দের রোষ বা অসন্তোষভাগিণী হইও না 
হে মহর্ষিগণ ! মহাতপা দেবর্ধি নারদ মহাভাগ! কমলাকে এই 

ুপ্রাকার উপদেশ প্রদান করিয়া! স্থুরলোকে প্রস্থান করিলেন। 

সৃত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! মুনিসত্তম মহাভাগ নার- 
রে বাক্যে সত্যনিষ্ঠাপরায়ণ। বুদ্ধিমন্তী কমলার আপতিত 
*শোকসাগর কথ%২ লাঘন হইল । তিনি আশার আশ্বাসে 

আশা মত হইরা টিলাপ পরিতাপ পরিহার পুর্ববক কোন 
দ্ধুপে প্রাণধারণ করিয়৷ রহিলেন। সত্যমিষ্ঠ সাধুগণ কখন 
কসনৃতবাক্য প্রয়েগ করেন না। কালগহকারে দেবর্ধ নার- 

এদের বাক্য সত্যে পরিণত হুইল । মহাত্ম। প্রহলাদ পুনরায় 

দৈত্যনহিবী কমলার গর্ভ গাশ্রয় করিলেন। এবং পুনর্ধবার 

ঁতনি বিশ্বদংসারে পরহলাদ নাদেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
জদ্মান্তরীণ নুরুত্তিবশতঃ বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষুঃ- 

ভক্তি-পরতন্ত্ হইয়! একা গ্রচিন্তে লোকগুরু নারায়ণের পাঁদ- 
'পদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি দুরাঁচার শস্ুর- 

“কুলে জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন, তথাপি সর্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী 
একমাত্র নারায়ণ-চিন্তাই তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে বলবতী হইয়া- 
ছিল। নিখিল বিশ্বচরাচর তাহার পক্ষে কেবল নিঞুময় 
বোধ হইত । দেবাদিদেব বান্গদেবের প্রেমময় মূর্তি ধ্যান- 
ধারণ! করিয়। তিনি প্রেমানন্দে কালযাপন করিতে লাগি. 

লেন। তদ্দর্শনে ভক্তবৃৎসল ভগবান" বৈকুণটবিছারী পরম 



পটু দক খর 
সট হইয়া উহার প্রতিএবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করি 
ছিলেন। তাহাতেই তিনি ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয় দেবগণেক: 
পৃজনীয় হইয়াছিলেন। তিনি আজীবন দৈর্ধয ও জ্ঞানপথে 
ন্চিরণ করিয়া সাধুগণের গগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। এবং চরমে 

নির্ববণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়! বিষুপদে লব্ধপ্রবেশ হইলেন।: 

ভগন্তুক্ত নরগণের এই প্রকার পরম গতি লাভ হইয়। থকে 1” 

ভান্যান্য অনেক মহাত্মা দেবাদিদেব নারায়ণের প্রতি এই. 

গরকার কপট ভক্তিযোগ প্রদর্শন করিয়! পরিণামে পরম পঙ্দ 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান দেবাদিদেব বাসদের পিক্াসহেরও 

পিতামহ, বিধাতারও বিধাতা এবং দেবতাগণের দেবতা 

স্বরূপ । তিনি সর্ববদ। সর্ববজীবে সমভাবে 'বস্থান করিতে 

ছেম। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, দুর হইতেও নিকট, সুক্ষ 
হইতে সূন্ষ, স্থল হইতেও স্থল । তাহ!র কটাক্ষে বিশ্ব 

সংলারের স্থৃপ্তিস্থিতিলয়-কার্ধ্য সংঘটিত হইয়া থাকে । তিনি 
নিত্য ও সত্যস্থখের আকর পূর্ণতা । যে ব্যক্তি তাহার প্রতি 

তাকপট ভক্ভিমোগ প্রদর্শন করে, তাহার পরিণাম-পথ সর্ববথ! 

পরিক্ষ 5 ও প্রশস্ত হইয়া থাকে । এনং সেই ভক্তি চরমে 

পরমার্থজন্য নিত্য ও মতা হুখ প্রদান করিতে সক্ষম হয়॥ 

সত কহিলেন, হে যুনিমনমগণ ! আমি আপনাদিগের 

নিকট নমুদায় গানুপূর্ব্বিক কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আর 
কোন্ বিষয বর্ণনা করিতে হইবে, বলুন । মদীয় গুরুদ্ষ 

ভগনান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ-প্রসাদে আম পৌরাণিক-তত্ব সমস্ত 
সবিশেষ মবগত আছি । গাপনাদের যদি আর অন্য কোন- 

বিষয়ে সন্দেহ থাকে, নির্দেশ করুন। আমি আপনাদের 

লমু্ায় সংশয় নিরাশ করিব । হে ছিঙ্গান্তিবৃন্দ! এই দৃশ্যমান, 



পি”. পন্মপুযীণ-। 

পেরি 

জা কারণে ইলা দেবতাগণের ৃ্থি কিতা | 
ছুরাচার অন্থরগণ সর্বদাই শ্থুরদ্েষী। এই কারণে তিনি 
দেবত্াগণের পক্ষ অবলম্বনপূর্বরক অন্থরকূল নিষ্সুল করিয়! 

ভছিলেন। আত্মবছিতস্যন্টি রক্ষা করিবার নিমিনই তিনি 

দানর-কুলক্ষয়-সাধনে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। তিনি যুগে ঘুগে 
এইরূপে ধর্ধরমর্ষযাদা সংস্থাপন করিয়! লোকস্থিতি সম্পাদন 
করিয়া থাকেন। ইহাতেই জগৎসংলারের কল্যাণ সাধন 

ছ'ইয়। থাকে । তিনিই একমাত্র এই বিশ্বজগতের আশ্রয় 

স্বরূপ । তিনি ক্ষণমাত্র পরিত্যাগ ' করিলে, বিশ্বনহগার 

একেবারে গ্রলুপ্ত হইয়া যাইসে। যাহা হউক এক্ষণে াপনা- 
দিগের আশার কি জিজ্ঞাস্তা আছে, নিদেশ করুন । আমি এই 

দণ্ডেই আাপনাদ্দগের সংশর-চ্ছেদন করিয়া দিব । 

মহ্র্ষিগণ কহিলেন, হে সত! তোমার শ্রুতি সুখ প্রদ 

ভ্ঞানগর্ভ ভাযুতোপম বচনাবলি বারম্বার আলণ ক্রিয়া ও শামা- 

দ্দিগের শ্রনণ-লালপার পরিহ্প্ত মাধন হইতেছে না। হে 

ঘাক্যবিদ্বরেণ্য! কোন্ মহাপুরুষ ইন্দ্রত্বপদ লাভ কারয়া- 

ছিলেন, এবৎ কেইবা উহাকে সেই পরম দ্ররলভ সুর-সআাট- 

পদে ভভিষিদ্ত করেন, তুমি দেই সমস্ত যথাঘথ, বর্ণন করিয়া 

আমাদের কেইতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। 
ক্বষিগণের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়! সর্ববশাস্ত্রবিত 

পৌরাণিক সত কহিলেন, হে মুনিপুকগবগণ !' ঘে ভাগ্যবান 

মহাপুরুষ 'দেবগণের পাজ্য-পারক ত্রিভুনন-ছুলভ ইন্দ্রপদ 

লান্ত করিয়াছিলেন, তাহ সবিস্তার বর্ণন করিতেছি। 

আপসার। সমাহিতচিতে শ্রবণ করুন । 



ভুমিখগড। খাঁ 

পুরাকালে রানের সর্ববলোকভয়াবহ তুমুল সংখা 
উপস্থিত হইলে, বৃন্দারকরন্া দুরাগাঁর দানবদল-বর্তৃক পরা; 
জিত ও একাম্ত উতৎ্পীড়িত হইয়। সর্ববলোকের আশ্রয় 
দেবদেব বান্তদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাতে ভূতভাবন: 

ভগবান্-নারায়ণ দেবতাগণকে নিষ্কৃতি প্রদান ও 'ত্ববিছিত: 
চটি রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক; 
অস্থুরগণের বিপক্ষে তন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে 
দৈনাকৃল একেবারে সমূলে নির্মল হইয়া যায়। আন্তর বিবুধ* 

বন্দ জয়োল্লানে উল্লাপিত হইয়া গন্ধরর্ন, কিম্নর ও অন্যান্য 

দেবযে(নিগণ-মহ ভগবান্ রমাপতি-সকাশে গমাগমন-পর্বক 
সধুণ্চত বিজয়াভিনন্নন খিনিবেদন-পুরঃঘর করপুটে কহি- 

লেন, হে ত্রিলোকপতে ! আপনি সর্ববশক্তিময়। আপর্নি 
নিখিল বিশ্বগরাচরের আঅধীশ্বর । আপনার ইচ্ছায় 'বিশ্বসংসা- 
রের স্যপ্তিশ্থিতিলয় কার্য ঘদাধান-হুইতেছে। আপনি ভিগুণের 
তাতীত |? আপনার আদি-শন্ত কিছুই নাই। আপনি পরম- 
পুরুষ, পিতাঁগহের পিতামহ ও বিধাতা । আপনার হিম] 
ভানভ্ত ও অপার । আমর! আপনার গুণের কি ব্যাখ্য। করিব? 
অদ্য ্াামর1 আপনার প্রপাদে এই শ্ুদারুণ অন্থরভয় হইতে. 
নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। অ।মরা -কলেই আপনার সৃষ্টি 
এবং সর্ধবতোভাবে আপনার রক্ষণীয়। আপনার প্রসাদবলে: 
আমর] সর্ববাবধ বিত্ব ও বিপদ হইতে পরিআাণ লাভ করিতে 

সক্ষম) এক্ষণ ভবগুসকাশে আমাদের এই নিবেদন যে, 

আপনি কোন পুণ্যচেত। মহাপুরুষকে আমাদের অধিপতি 

দ্ধপে নির্দেশ করুন ॥ তাহা হইলে ভাহার আশ্রয়ে আমরা! 
“ধৃতিজঃপত স্ঞশযাপর জাতি পাতিয | আপনিউ, আহারের 



পা পুরণ! 

টুজিকমানে শান্তা ও গোপ্ডা।। পনি ভিন্ন আমাদের রক্ষ।কর্ত। 
জনয কেহই নাই। এক্ষণে আপনাকে আমাদের এই ভাপ 

মোচন করিতে হইবে । ত্রিলোকের শ্রজাগণ যাহাকে আশ্রয় 
ক্ষরিয়। কখন্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, তাদৃশ সর্বব- 

১লোকশালন ইন্দ্রপদ বিধান করুন। হে দামোদর! বাজ! 

টন থাকিলে, জগৎসহার ক্রমে বিপর্যস্ত হইবে । রাজ্য অ্া- 

একক হইলে বিবিধ দোষে আক্রান্ত ও তধোগতি প্রাপ্ত হুইয়। 

'স্বাকে ॥ আতএব আপনি গনুগ্রহ-বিতরণ-পূর্ববক কোন পুণ্য- 

'চেস্া মহাত্বাকে ইন্দ্রত্পর্দে ঘভিষিক্ত করিয়া আমাদের 

অনোভিলাষ পরিপূর্ণ করুন । তাহ। হইলে সেই ইন্দ্র ভ্রিলো- 
€কর অধিপতি হইরা জগহুসংসারের শান্তি ও কল্যাণ সাধন 

ফারিবেন | 

/  দেবতাগণের সেই প্রকার সানুনয় বাক্য শ্রবণ কারয়! 
ট্জগৎপাত! জনার্দন নিরতশর শ্রীতিলাভ কয় কহিলেন, 

ছে ম্বরবৃন্দ ! সদীয় লোকে সুব্রত নামে বৈষ্যতেজঃসম্পন্ন 
স্কগবস্তত্তিপরায়ণ এক মহাপ্রতাপ ধর্্াত্বা ব্রাঙ্মণশ্রেষ্ঠ বাস 

করেন | তিনিই তোমাদের ভাধীশ্বর হইবেন । তিনি আচি- 

জা নিফুলোকচ্যুত হইয়! দেবজননী ভগৰতী অদিতির গর্ডে 

সম গ্রহণ করিবেন। তিনি তোসাদের পালন ও ধারণক্ষন 

ছিইবেন। এবং সর্ববতোনভাবে তোমাদের পরিজাণ করিবেন ॥ 

তিনি, সেই মহামন! পতিব্রতা অদ্তির পুজ্ররূপে ক্ঞাবতীর্ণ 
ই! তোমাদের মনোগাসন। পুর্ণ করিবেন । হতএব এক্ষণে 

টুতোসর। আমার সমভিব্যাহারে পিত। কশ্যপ ও মাত! অদিতি- 

ককাশে ভাঁগমন কর। এই কথ। বহিয়া, সর্বলোকভাবন 

(মাধ রূন্দারকবন্দ-দমভিব্যাহারে; ন্যায় ও ও শাস্ষির, 
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ন্যায়, ধর্ম ও নীতির ন্যায় একত্র সমাপীন কশ্যপ ও জদদিতি*: 
সমীপে সমুপন্থিত হইলেন । দেবতাগণ জনক-জননীকে পরি 
দর্শন করিয়! পরম পুলকিত হইলেন । এবং ভক্তিশ্রদ্ধাব নত 

চিত্তে উভয়কে যথাবিধি গ্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞলি-: 
পুটে সানুনয়-বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! হে ভগবতি 
আপনাদের প্রীচরণপ্রপাদে শন 7 আমরা ছুরাচার দানবদলের 

দারুণ উতপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রাণ্ড হইয়াছি। ত্রিলোক", 

পালক মধুসুদন-কর্তৃক ছুর্দান্ত দৈত্যগণ সমূলে নিহত 

হইয়াছে। 

সৃত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! মহাভাগ কশ্যপ দেবহা- 

গণের. সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্ভোষনহুকারে তাহাদের 

বিজয়াভিনন্দন সমাধান করিলেন । অন্তর তিনি ম্নেহপুরিত- 

দ্মধুর বচনে কহিলেন, হে বগুমগণ ! তোমরা সকলেই 

সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ । এবহ সর্ধবদ1 সর্বপ্রকার শান্তি ও ন্যায়ের 
অনুগত । তোমাদের মতি নিয়ত সৎ্পথাধলম্বিনী। এবং 

তপঃপ্রভাব ও অসামান্য। তোমর! সেই অন্যন্য-সাধারণ 

তপঃ-সামর্ঘপ্রভাবে এরূপ অক্ষয় পদ দেবত্ব লাভে কৃতকার্য 

হইয়াছ। আনি তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি 

অতএব আমি পুনরায় তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। আ- 
মার অব্যর্থ বরপ্রভাবে তোমরা অমর, নির্জর ও অক্ষয় হইবে। 
সত্যও ধন্দ্দে তোমাদের অবিচলিত মতি থাকিবে । এবং কোমর! 
সকলেই সর্ববকাম-সয়দ্ধি-শুদ্ধিসমন্বিত হইয়! সর্ববলোক-: নত 

বিজয়ী হইবে। সংসারে কুত্রাপি তোমাদের কোন প্রকার. 
বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না| আমার বর-প্রনাদে তোমর!. 

ন্ট 

মহেখরপদ্ প্র হইয়। পরমানংন্দে কালযাপন করিরে। 



রহ গল্পপুয়াণ | 

ঘালক্তর মহামন1 মহাভাগ কশ্যপ নাগগণকে সন্যোধন 

করিয়া কহিলেন, হে পুন্রগণ। তোমারাও জগতে ভুর্ভয় 
হইবে । তোমাদের ক্ষমতা অসীম হইবে । এবহ তোমর! 
'কলেই সর্বলোকের পুজনীয় হইয়া! পরম স্থখে কালযাপন, 
২ফুরাবে। 

| মহাত্বা কশ্যপের বাক্যাবসান হইলে, জগৎগুর নারায়ণ 

তাহার সেই বাক্য অন্ুমোদনপূর্ববক দেবজননী অদিতিকে 
সন্বোধন-পুর্বক কহিলেন, অয়ি পুণ্যবতি ! তোমার ন্যায় 

_আাধুচারিণী ও ঘশস্থিনী রমণী ভ্রিলোকের মধ্যে আর লক্ষিত 
হয় না? তুমি রত্বগর্ভা। অচিরাৎ তুমি তোমার গুণরাশির 
উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে । আমি নিশ্চয় বালতেছি, 
তোমার অভিলধিত পুরণ করিব। 

হে মহর্ষিগণ! শুচিস্মিতা মহাভাঁগ। অদিতি, লোকভাবন 

মারায়ণের মেই প্রকার গ্রপন্নবাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত! 

হুইয়1, আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলের। ভাহ!র 
ভানন্দের আর পরিনীম। রহিল না। তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল 
লোচনে গদগদ-বচনে কহিলেন, হে অনাদদিনাথ ! তুমি স্বরং 

সত্য ও ধন্মের আশ্রয় । নিথিল বিশ্বচরাচর তোমা হইতেই 
প্রতিচিত হইয়াছে। তুমি সত্যাদি গুণত্রয়ের অতীত হুইয়াও 
সর্ববগুণের প্রতিপালক এব শাদ্যন্ত-বিহীন হইয়াও ভ্রিলো 
কের আদি ও অন্তন্বরূপ। তুর্মি যদি সত্য ও.সাধুতার পুর-- 

ক্ক[র এবং গুণরাশির 'গেরব না করিবে, তাহা হইলে এ 
২লারে আর কেতাহাদের আদর করিবে? ধর্ম আর কাহার 

আশ্রয় লইবে ? সত্যকে কে প্রতিপার্পন করিবে ? হে ভূত- 

ডাবলু! তোদ্দীরই প্রল্লাধবলে আমি রত্রগর্ত। নাম ধারখ. 
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করিয়াছি। তোমারই প্রপাদে আমার পুজ্রগণ নির্ভরানর- 

হইয়! নিরন্তর সত্য ও ধন্দপথে বিচরণ করিতেছে । তোমা: 

রই অনুকম্পায় তাহার] সকলের ছুর্জয় হইয়াছে । তোমারই" 

জন্ুগ্রীহে তাহার! সর্বলোকান্িশাঘিনী গেখুরবলক্ষবী লান্চ: 

করিতে সক্ষম হইয়াছে। তুমি সর্ধবদাই আগার প্রতি গপার গু 
অকৃত্রম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক । এক্ষণে ভুমি আমার 

আত্মজরূপে ভাবতীর্ণ হইয়।, আমার চির-হাশার সহিত দেব' 

জনণী নাম সফল কর। মাধল! তুমি যদি শ্ামার প্রতি 

একান্ত প্রলন্ন হইয়া থাক, তাহ হইলে হুমি আমার গর্তে 

আনবতরণ-পূর্বক আমার সর্ববকাসনা স্দদ্ধ কর। এবং 
আমার পুজ্রগণের আধিপন্তিত্পদ গ্রহ্ণপুর্ধক তাহাদের 
মনোবাপন। পুর্ণ কর। তোমারই অনুগ্রহে মাগি দেবজনশী 
হইয়াছি। ভক্তবত্দল! ভক্তের প্রতি তোমার জনুগ্রহের 

সীমা নাই। এক্ষণে গাপনার জননী করিয়া] আমার চির- 

রোপিত1 আশালত। ফলবতী কর। বিশ্ব্দগতে তোমার ক্ত- 

বগল নামের পরাকান্ঠ! প্রদর্শন কর। 
স্ত কহিলে, হে মহর্ষিগণ ! দেব-জননী দিতির মেই 

গুকার প্রার্থন শ্রবণ করিয়া, বাস্বদেব কহিলেন, *হে 

ঘচিন্মিতে ! আমি তোমার মনোবাসন! পুর্ণ করিব। 

দেবতাগণের কার্য্য-সাধনের জন্য আমি ননুষ্য-দেহ ধারণ 

কারয় তোমার গর্ডেতেই অবতরণ করিব । হে শুচি- 

পুরিকে 1 দ্বাদশবুগে আমি পরশুরামরূপে তোমার গর্তে 

অবতীর্ণ হইয়। মদ্দগর্ধবিত ক্ষভ্রিয়গণের সংহার-সাধন করিয়। 

পৃথিবীর ভার জপনোদন করিব। পুনর্ববার ত্রেতাযুগে সীতাপতি 
রাম-ক্রপে ভোমার গর্ভে অবতরণ পুর্বিক ছুবত্ত দশাননের 
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টাব্িন সাধন করিয়া দেবতাগণকে পরিত্রাণ প্রদান করিব। 
সং ঘাপর নাসক অস্টাবিংশতি যুগ সমাগত হইলে, পুনরায় 
এখন কৃষ্ণ নামে জগতে আবতীর্ণ হইব, তখন তোমার গর্ভকেই 
-গাশ্রর করিব। এইরূপে মদ্বিহিত লোকন্রয়ের স্থিতি ও 
কল্যাণ বধান কাননায় পুনঃ পুনঃ মনুষ্যদেহ ধারণ করতঃ, 

“্বদীয় গুন্ররূপে প্রাহুভূতি হইব । হে কল্যাণি ! আসার বাকা 
(কখন তান্যথা হইবে না| এক্ষণে আমি যাহ] বলিতেছি তাহ! 
আবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এবং প্রাণপণে আমার এই ধর্ম, 

-শঙ্গত বাক্য প্রতিপালন করিতে যত্বব্তী হও। আমার 
+আদেশক্রমে তুমি এক মর্ববসথলক্ষণ-সম্পন্ন, সত্যধর্শশ্রত 
; পুত্র-রত্ব সমুত্পাদন কর। সেই পুত্র দেবন্তাগণের অধীশ্বর 
হুইরা ত্রিলোকের স্থিত্তি-সাধন করিবে । তোমার পুভ্রগণ 
সর্বদাই আমার নিকট তাহাদের অধিপতির নিমিত্ত কোন 
, পুখ্যচেতা ধর্াত্মাকে প্রার্থনা করিয়া থাকে ।, অতএব তুমি 
স্বীয় গর্ভ লর্বলে|ক-শাসন পুত্র-রত্ব ধারণ করিয়া তৃদীয় 
: আত্মজগণের মনোভিলাষ সিদ্ধ কর। | 

.- কশ্যপ পত্রী পতিব্রতাখদিতি ভগবান্ নারায়ণের এই 
প্রকার গ্রনাদ-বাক্য হ্বাবর্ণন করিয়। ঘতৎপরোনাস্তি শীতিলাভ 
করিলেন। তিনি ইক্জ্রের জননী হইলেন, একথা স্বপ্নেও বোধ 

করেন নাই। এক্ষণে দেবদেব বাসথদেবের এই প্রকার 
অযাচিত প্রগাদ-লাভে ভীহাঁর সেভাগ্য-গর্বব অধিকতর 
পরিবার্ধত হইল। তিনি হর্ষোৎফুল্প-লোচনে ভ্রিলে'কনাথ 
মাকায়ঃকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, হে ভূঙতভাবন | 
আম সর্ববতোভাবে তোমার বাকা? প্রতিপালন করিব। 

কান মতে তাহার অনাধ! হইবে না 1 - 



সূনিখও | ২৫ 

সুত কহিলেন, হে সুনিনতমগণ ! দেবজননীশুচিম্মিতা 
অদিতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়। দেবতাঁগণ আশ্বস্ত 
ও নিরাতহ্কহদয়ে দেবদেব নারায়শের সহিত স্বস্ব স্থানে প্র- 

স্থান করিলেন । মনস্থিনী অদিতিও আদর গৌরবপ্রদর্শনপুর&- 
পর মহাত্মা কশ্টপকে সমুদায় বত্তান্ত নিবেদন করিলেন 
পুণ্যচেতা দেবজনরিতা কশ্টপ সেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হুইয়৷ নিরতিশয় আনন্দ সহকারে কহিলেন, হে বশস্িনি 1 
আমিও তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি 
অ:চরাঁৎ ইন্দ্রপুত্রের জননী হইবে ! এবং সেই পুত্র সত্য- 
ধর্ম সমাশ্রয় করিয়। সর্বলোকের শাসনকর্তা ও গ্রতিপালক 
হইয়1 সর্বব-বজ্ততাক, হইবে! এই বলিয়া! তিনি পতি- 
ব্রত অদ্দিতির মস্তকে স্বহস্ত বিহ্যান্ত করিয়া তীঁহাঁর মনোভি- 
লাঁষ পুরণ করিবার জন্য সত্য ও ধর্মান্থমোদিত কঠোর 
তপস্ায় প্ররন্ত হইলেন | 

সত কহিলেন, হে মহর্ধিগণ! যে সময়ে মহ্থামনা 
কশ্যপ প'তপ্রেমনুরাঁগিণী শুদ্ধিমতী অদিতিকে সেই 
প্রকার বরপএরদান করিয়া সত্য ও ধর্মান্থনারে তপশ্চরণে 
প্রববস্ত হয়েন, সেই সময়ে বিষুদলোকবাসী পরম তেজস্বী 
ধর্মাত্মা মহাপুরুষের পুণ্যক্ষয় হুয়। সেই কারণে তিনি 
বিস্থলোক-পরিচ্যুত হুইয়। পতিত হইলেন। প্রতভুত 
তপোবল না থাকিলে কেহ বিঞ্ু৪লোকে বান করিতে 
সক্ষম হয়না । দেবাদিদেব বাসুদেৰ সাক্ষাৎ তপো মুর্তি 
এবং ধরব ও সভ্ স্বরূপ! পুণ্য ও সত্যধর্মাশ্রিত ব্যক্তি 
গণই তদীয় লোকে গন করিতে পারেন । এখং যে 
পর্য/স্ত তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়' সে পর্বযস্ত তথায় অধি- 
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খাস করিতে লক্ষম হয়েন। কিন্ত ক্রমে কর্্বকলের সংক্ষর 
*হুইলে তথায় অবস্থিতি করা আর তাহাদের নাধ্য হয় না 
এই কাৰণে মহাতপা! সুব্রত বৈষণবলোক পরিচ্যুত হুই- 
লেন॥ এবং নিয়মাবলম্ষিনী পুণ্যবতী অন্দিতির গর্ডে 
প্রবেশ করিলেন! এইরূপে মহবাভাগী দেবজননীর 
গর্ভনঞ্ার হইলে তিনি নিরাঁলম্ব হইয়া বনবাসে অধিবাঁস 

পূর্ব্বক ছুশ্চর তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে 
_ দিব্য শতবৎসর অতীত হুইল। পতিত্রতা দেবমাঁতা সংক- 
্ স্পরূঢা হইয়া অনন্তমনে অতাগ্র , তপঃলাধন করিতে 

লাগিলেন । আহার, নিদ্রোঃ ও ভোগবাঁসন। পরিহার 

পূর্বক ইন্দ্িয়গ্রাম সংযতকরতঃ একান্ত হৃদয়ে ধ্যানধারণায় 

বিনিবেশিতচিন্ত হইলেন । তীহার তপন্তেজঃ উত- 
রোত্তর পরিবর্থধিত হইতে লাগিল | 

তাহার সেইপ্রকার কঠোর তপোনুষ্ঠানে 
'্রিভুবন বিস্মিত হইল। হিৎকক শ্বাপদসন্কুল ভীষণ বনস্থলী 

_ সীহার তপঃপ্রভাবে শান্তি দেবীর আবাঁসভু ভুমি হুইয়। উঠিল | 

তপস্তেজঃ সমুদ্ভুত তাহার সেই প্রকার দিব্যকান্তি সন্দর্শন 
করিয়! হিংঅক শ্বাপদণণ ৮রম্পরের প্রতি বিছবেষভাব 

পরিহার করত? অতি শান্ত ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল । 

আত্মপিদ্ধি সাধনীভিলাঁষে তিনি কর্খন নীরাহারে কখন বা 

নিরাহারে ধ্যানযোগ পাঁধনা করিতে লাগিলেন . 
এইরূপে মহাভাগ] অদিতি দেবতা, গন্ধবর্ব) যক্ষ, সিদ্ধ . 

শু মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয় প্রযত্বাতিশয় সহকারে 
. তপোনুষ্ঠান ও গর্ভপোষণ করিতে করিতে পুর্ণশত বত্ণর 

: আরিরানিউ্.করিলেন। অনন্তর ভুভভাবন ভগব।ন নধর 



ভূনিরখখও। ৪৭, 
রণ ততসমীপে সমাগত হুইয়। তীহাকে গর্ভমোচন করিতে 
আদেশ করিলেন দেবদেব বাসুদেব কহিলেন, দেবি ! 
আর তপস্তায় প্রয়োজন 1ই। তোমার মনোভিলাষ পৃ 
হইয়াছে। তুমি অদ্যই গর্ভমোঁচন কর। তুমি যে জন্য 
এই নুছুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সে বিষয়ে সক- 
লতা লাঁভ করিয়াছ। তুমি ইন্দ্রের জননী হুইবে। হে 
যশোন্বিনি! কেবল তোমারই তপঃ প্রভাবে এই শুভযোগ 
ঘটিত হইল। অতএব আর কাঁল বিলঘ্ব করিও না । 

তোমার গর্ভ সুসম্পুর্ণ ও ুতিকাঁকাল সয়ুশস্ছিত হইয়াছে) : 
হে মহর্ষিগণ! বিশ্বপতি নারায়ণ দেবজননী অদ্দি'তকে 
এইপ্রকার আদেশ প্রদান করিয়া স্বকীয় লোকে প্রস্থান 
করিলেন । 

অনন্তর শুচিপুত্রিকা পুণ্যবতী অদিতি শুভক্ষণে এক 
প্রিয়দর্শন স্থশৌভন পুত্র প্রসব কররিলেন। সেই পুত্র 
প্রদীণ্ড দিনকরুলদৃশ-দীপ্তি-সমন্থিত, ভীমকায়, সর্বর সুলক্ষণ- 
সুশোভিত, চতুভূুজি ও তেজোমাল! পরিবেষ্টিত । তিনি 
সর্বব লোকের ঈশ্বর ও বৃন্দারকৰন্দের ইন্দ্র হইয়া! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! তীহার করপল্লব চক্র ও পদ্মচিত্ে হুশো- 
ভিত। তাহার চন্দ্রবিষ্ব সদৃশ অনুপম মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ 
কলে তাহাকে বিশুদ্ধজ্ঞান-বুদ্ধির আঁকর, উন্নতমনা, উদার- 

প্রক্কৃতি, অপ্রাক্কত বলশালী ও অলৌকিক শক্তি-সষন্বিত 
বলিয়া প্রতীয়মান হুইতে লাগ্সিল। দিব্যকান্তিসমন্িত 
সেই মহাপুরুষের নেত্রঘয় পদ্মপন্র্রের ম্যায় বিশাল ও আঁভী- 
যুক্ত এবং তাহার তেজঃ অপ্রতিম।, দেবজননী কশ্ঠপপত্তী 
এলেই সর্ধগুণরত্রবিভবিত পুত্রবরকে. নয়নগে?৮। করিয়া 



সদ পদ্দপুয়াণ 

ু্দাপনাকে কুভার্ঘন্ন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
£তিনি তনয়রস্ভুকে ত্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করতঃ ন্সেহাতি 
বেক সহকারে বারশ্বার তাহার মুখহৃম্বন ও নির্ণিমেষনয়নে 

: তীহার বদনসুধাকরের অন্গুপম সৌন্দর্ধারাণি সন্দর্শ- 
করিতে লাগিলেন। তিনি যতবাঁর দেখেন, তত বার 
ভাঁহার অভিনব বলিয়। বোধ হয় । এবং পুনঃপুনঃ দর্শন 
করিয়া ছুর্ণিবার আনন্দপ্রবাহভরে নিশ্চল! প্রকৃতির ন্যার় 
স্থিরদৃ্িতে কেবল পুত্র প্রতি নেত্রপাত করিয়! রহিলেন | 
এদিকে, দেবজননী পতিভ্রতা, অদিতি মহাভাগ 
মহাঁতেজা সর্বসৌভাগনিলয় পুত্ররত্ব প্রসব করিয়াছেন, এবৎ 
দেবাদিদেব বাসুদেবর প্রসাদে তিনি সর্বলোকশাঁনন 
ইন্দ্রত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া 
ত্রিভুবনবাঁপী দেবতা, গন্ধবর্ব, নিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাঁধর, সপ্তর্ধ 
ও মহ খমণ্ডল পরম।নন্দে পুণ্যচেতা কশ্যপের ভবনে আঁগ- 
মন করিতে লাগিলেন। অত্যুক্জ ধরাঁধর, জোতাস্বনী নগ- 
নন্দিনী, ক্ষীর প্রভৃতি বারিধিবর্গ এবং বিশ্বচরাঁচরালী যাব- 
ভীয় স্থাবরজঙ্গম সকলেই মহোৎনবে মত হইয়া তথায় 
সমাগত হইল। ত্রিভুবন মহানন্দে উন্মত্ত ! সকলেই যেন 
দ্ব দ্ব পুত্র জম্মমহোত্নব অন্গভব করিতে লাগিল ! মহে- 
স্বরগণ মহাশহোৎসবে মত হইয়! মাঙ্গলিক কার্ধ্যসমুছের 
অনুষ্ঠান কর্রিতে লাগিলেন। তুরনর্তকগণ আনন্দভরে- . 
নৃত্য ও সুরগাঁয়কগণ সুললিতন্বরে সুমধুর সঙ্গীতালাপ 
করিতে লাশিল। বেদবিৎ ব্রাঙ্মণণ প্রেমানন্দে নিমগ্ন 
হইয়া তারস্বরে বেদগান করতঃ সদ্য প্রশ্থুত অদ্দিতিনন্দনের 

স্তবানুকীর্তন ক্লুরিতে লাগিলেন ? . অগঞ» রহ 1 7.1 ১। 



তুষিখণ্ড। ৪৯ 

গণ্থণ শরির তত্িলীসকশিনায়কসহ লৌকটিতামহগ বিশ্ব ফী 
জগৎগুরু জনাদ্িন ও ভতভাবন ভবানীশ5 হর্ষলির্ভনমান£ল, 
কশ্যপ-ভবনে সমাগত হইলেন তীর্ঘপকল ঘুর্তিপরি গ্রহ 
করিয়ণ সাক্ষাৎ নমবেত হইল ! সকলেই নিরতিশয় আনন্দ 

ভরে উন্মত্ত হইয়া নানাপ্কাঁর মার্জলিক-কার্য্যান্ু ঠান-ঘ্।র| . 

মহ্াতপা৷ কশ্যপের সেই মহাভাঁগ, মহাছ্যতি আত্মজের প্রীতি- 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন ! এখৎ উচ্চৈঃস্বরে দেবমাতী। 
অদিতি ও মহাত্সী কশ্যপের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে 

লাগীলেন! অনন্তর পিতামহ-প্রমুখ অমরৰৃন্দ লেই জর্ব- 
লোকশাঁসন পুএবরের বিবিধ নাম প্রান করিলেন । কেহ 

তাহার নাম বন্সুদত্ত, কেহ বতদ, কেহ আখণ্ডল, কেহ মরুত্বান্ 

কেহ মঘবান্, কেহ বিড়ৌজা, কেহ পাঁকশানন, কে 

। নংক্রন্দন, কেহ ইন্দ্র, কেহ দেবরাজ, কেহ বাঁ তাহার নাম 
ব্বর্থরাট্ রাখিলেন। তদনন্তর তীহার। সকলে তাহার জাঁত- 
কর্মাদি সম্পাদন করিয়া বিশ্বকর্থাকে আহ্বাননুর্ববক বিবিধ 

মনোজ্ঞ ভূষণে তাহীকে বিভুষিত করিয়া দিলেন । ইক্দ্র জন 
পরিগ্রহ করিয়াঁছন বলিয়। ব্ন্দারকরন্দের আনন্দের আর 

পরিসীমা! রহিল না । 
সত কহিলেন, হে দ্বিজাতিবৃন্দ ! অনস্তর শুভদিনে 

স্ুভলগ্নে মহাভাঁগ বসুদস্ঠ, বাঁস্ুদেবদত্ত ইত্দ্রত্ব পদে অভি- 
যিক্ত হইলেন । এবং কুলিশ, পাশ প্রভৃতি সুহ্শ্চেদ্য 

ভয়াবহ অস্ত্রনকল প্রাপ্ত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই ত্রিভূবন 

-স্কধ্যে অদ্বিতীয় হইয়। উঠিলেন। উদীয়মান প্রভাকরের হ্যায় 

উহার প্রভাবরাশি উত্তরোতর পরিবন্ধিত হইতে লাগিল। 

: কর্বলোকশাসন আখওলের সেই প্রকার, আগতে 



রহ | গন্ষগুরাধ | 

প্রভাবরাশি পরিদর্শন করিয়। টতাগুরু উশন] কহিলেন, 

: পুখ্যবতী পতিব্রত। গদ্দিতির এই মহাভাগ পুর দেবাদিদেৰ 

জ্লারায়ণের অপার করুণাবলে ত্রিলোকের ইন্তরত্বপদ লাভ 

ক্রিয়াছেন। ইনি সর্বলোকের অজেয় ও অদ্বিতীরন হইয়! 
নিখিল বিশ্বচরাচরের উপর অধিপত্য করিবেন £ * 

পুত্রপ্রাণা৷ পুণ্যবতী অদিতি ত্রিভুবনস্থ সকলকেই 

সর্ববান্তঃকরণে স্বীয় পুত্রের অভুদয়নাধনাভিমুখীন অব- 

লৌকন করিয়া এবং অনুরগুরু শুক্রাচাধের মুখে তদীয় পুত্রের 
নেইগ্রকার শৌরবান্থ কীর্তণ শ্রবণ করি? অত্যন্ত আনন্দিত 
হুইলেন। পুত্রের অক্য্ন্নতি নিরীক্ষণ করিয়া! পুভ্রবংসল! 
জননী স্বভাবতই সৌভাগ্য গর্ধগর্বিতা হইয়া! থাকেন। 
তাহাতে পতিরতা অদিতি সমধ্ধিক পুত্রবৎনঙ্গা ছিলেন। 
&ই কারণে তীহার আহ্লাদের আর পরিনীমা রছিল না] 

এতদিনে সর্বলোকশানন ইন্দ্রপুত্র লাভ করিয়াছেন, এই 
ভাবিয়। তাহার আনন্দগ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে 

লাশিল | মহাত্মা কশ্টপেরও আনন্দের পরিনীম' 

রহিল না! । 



ষষ্ঠ অধ্যায় । 

এদিকে দেবাসুরের দারুণ যুদ্ধে ছর্দাস্ত দানবদল 
নিহত হইলে তীহাঁদের জননী মহাক্সা কশ্টপের অপরা 
দরিত] দন, ছার্ণিবার সন্তানবিয়োগনন্তাপে একান্ত অধীর । 
হুইয়! শোঁকসন্তপ্ত অন্তরকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিবার মানসে 

দৈত্যপ্রনবিনী দিতির ভবনে গমন করিলেন । কিন্তু 
আত্মীয় বান্ধবের জন্দর্শনে শোকার্তব্যক্তির শোকাঁনল 
আরও দ্বিগুণিত হুইয়] প্রজ্জলিত হুইয়! উঠে । এই নিমিন্ত 
দৈত্যজননী দিতির দর্শনমাত্র দানবমাতা দুর শোক সন্তপ্ত 
চিত্ত আরও আ্ুল হুইয়। উঠিল । অবিরল অশ্রপ্রবাছে 
ধরাঁতল অভিষিক্ত হইতে লাহবিল | এবং বাঙনিম্প্তি 
বিষয়াক্ষম! হইয়া কাষ্ঠপুসুলিকার ম্যায় তদীয় সম্মুখে অবস্থান 
করিতে লাশিলেন । তদর্শনে কোমলপ্রক্লতি টৈত্যজননী 

সমধিক ছঃখিত1 হুইয়। ম্বছমধুর প্রিয় বচনে কৃহিলেন, হে 
কল্যাণি! নিশিরশিশিরাভিষিক্ত. কেবল কমলকলিকার 
হ্যারি তোমার নয়নকমল এরূপ সর্জল লক্ষিত হুইডেছে 
কেন? কি কারণে তুমি অদ্য :এপ্রকার অবসাদগ্রস্ত 

হুইয়াছ? তোমার হৃদয়াকাশ বিষাদতমলায় আচ্ছন্ন হইয়াছে 
কিজন্য ? সুভযোগে তুমি শতপুত্রের জননী হুইয়। কিজন্তয 

এরূপ অনাথিনীর ন্যায় বিষ ও ছঃখিত হুইয়াছে, তোমার 
পুত্রগণ সর্বগুণের আধার! তাহাদের প্রভৃত বলবিক্রমে 
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রা বিশ্বলংসার কম্পান্নিত। ইহ সংসারে তোমার কিছুরই 

-অভাঁব বা. অপ্রতুল নাই! প্রবলপ্রতাপ অমিততেজ! 
ছিরণ্যাক্ষ ও ছিরণ্যকশিপু যেমন আমার পুর, সেইরূপ 
তোমারও পুর । অতএব তোমার কিসের অভাবঃ এবং 

“কি কারণেই বা এতাদৃশ শৌকনন্তপ্ত হইয়াছে তাহা আমি 
কিছুই অন্থুতব করিতে পারিতেছি না। আমি কখন 
তোমাকে এ একার ছুঃখিত বা! মলিনভাবাপন্্র সন্দর্শন করি 
নাই । অদ্য তোমার এবম্বিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া? 

আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে । অতএব 
এমন ক অভাবশীয় হুর্যটনায় তোমার হৃদয়ের শোকতরঙজ 
একেবারে উন্ছলিত করিয়াছে, তাহ। আমাকে যথাযথ 

নির্দেশ কর। তোমার স্বভাবের এরূপ অভ্ভুতপুর্র্ব অভাব 
অবলোঁকনে আমার হৃদয় একান্ত অস্থির হইতেছে । 

পতিব্রত1 দৈত্যজলনী এই বলিয়া বিনিরত্তা হইলে, 
পুরবিয়োগবিধুরা দঙ্গ কথঞ্চিৎ লমাশ্বস্তচিত্ে সকরুণবচনে 
কহিতে লাঁগলেন, মনন্বিনি! আমার পুরশোক আজ 

নবী ভুত হুইয়াছে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । চরণ” 
চরাধিষ্ঠাতা লোৌকভাবন নারায়ণণ্ড আমাদের প্রতিকুলাচারী 

হুইয়াছেশ। তিনি আমাদের সপত্বী লৌভাগ্যবতী 
অদিতির মনোৌবাসন। পুর্ণ করিয়া আমাদিশকে বঞ্চন! 
করিয়াছেন । তীহাার.বর প্রভাবে দেবজননী অদ্দিতি সর্ধব- 
লোক শাদনইন্দ্রের জননী হইয়াছেন। এতদিনের পর 

তুমি বঞ্চিতা হইলে । অদিতি যে পুররত্ব লাভ করি- 
য়াছেন, নেই পুরই নারায়ণপ্রম্বখ বৃম্দারকরৃন্দকর্তৃক সর্ব 

ুঙ্জয ইন্রপদে অভিধিক্ত হইয়াছে? এেতদিনেরপর 
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তাহার সকল ছুঃখ বিদুরিত হুইল? তাহার সেই পুন্তর 
ভ্রিলোকফের অধিনায়কপর্দে অধি। বজ্ঞভোক্ত1 

হইয়াছে নিখিল বিশ্বচরাঁচর শীনুবত্তা হুই- 

যাছে। স্বয়ং বশ্বত্রষ| পিতামহ বিধাঁতাঁও এ বিষয়ে 

অনুমোদন করিয়াছেন । সে "খণ্ড আখগুলপদে আরেো- 

হণ করিয়! জগৎমণ্ডল স্বায়ত্বাধীন করিয়াছে । ইহাতে কাহা- 
রও অনভ্িমত বা অনভিরুচি নাই। হায়! আমরাই 
| বহিচতা হইলাম! স্মভগে! আমার পুত্র ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত 

হইল ন। কি জন্য ? কি জন্যই বা অন্যান্য দানব ও টদত্য- 
গণ তেজোহীন হুইল ? আমরণ কি মহামনা কশ্যপের প্রণয় 
ভাগিনী নই? আমরা! কি প্রাণপণে পতিপদ পুজা করি 

না? আমরা কি কোনমতে বিশ্বপাতা বাসুদেবের অন্থু- 

গ্রহের পাত্রী হইবার যোগ্য নহি? একমাত্র অদ্দিতিই 
কি তাহার লমগ্র প্রসাদলাভ করিবে? হা ধিক! 

কি কারণে আম্বাদের এরূপ ভাগ্যবিপর্যযয় সংঘটিত 
হইল? কেনই বা আমর এরূপ বঞ্চিতা৷ হইলাম ? আমরা! 
এমন কি গুরুতর পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম 

যে, সেই কারণে আমাদের ভাগ্য এই বিসদ্বশী ছুর্ঘটন! 
সংঘটিত হুইল? ভগিনি! এই কারণেই আমার হৃদয় 
মথিত হইতেছে । এবং ইহার সবিশেষ কারণ অবগত 
হুইবার জন্যই আমি.তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি । 

দানব প্রন্থৃতি দম্থুর এই গ্রকার করুণ বচন শ্রবণ 
করিয়। দৈত্যজননী দিতি নেহোদার বাক্য কছ্িতে লাঁবি- 
(লেন, অগ্নি আত্মাভিমানিনি! বথা শোক করিয়া অন্তঃ- 
করণক্ষে কিজন্য লন্তপ্ত করিতেছে? শোকতাপ পক্িত্যাগ, 
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কর। দৈবই সকলের মুল। তছ্পরি কুটিল-প্রক্কাতি কাল 
তাহার উত্তর সাধক | উহাদের গতি বিচিত্র ! ইহজগতের 
সকল ঘটনাই সেই দৈব ও কালের আয়তাধীন। তাহাদের 
হস্তে কাহারও নিছুতি নাই। বিশেষতঃ সকলই সেই 
একমাত্র বিশ্বচক্রী বাস্ুদেবের চক্র ! তীহাঁর ছুরগাহছ চেষ্ট' 
ও অভিপ্রায় অননুধাঁবনীয়। তাহা না হইলে, দেবাসুরের 
তুমুল সংগ্রামে ভগবান্ নারায়ণ দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন 

করিয়। দৈত্যকুল নির্মূল করিবেন কিজন্য ? এবং প্রবল 
পরাক্রাস্ত পশুরাজ কেশরী যেক্ুপ স্বীয় অপ্রতিম শক্তি- 
প্রভাবে মদমত্ত মাতঙ্গগণের আতঙ্গ উৎপাঁদন করিয়! 
ক্রমে তাহাদিগকে কৃতীস্তভবনে প্রেরণ করে, সেইরূপ সেই 
পশুপতি গোঁলোকপতি কি জন্যই বা অমিতবল দানবদল 
দলন করিয়! তোমাকে এ প্রকার অনাথিনী করিবেন ৭ পুর্বব- 

. কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে হদয়গ্রন্থি সকল শিথিল ও 
মর্মানন্ধি বিদীর্ণ হয় !. ত্রিলোকের অজেয় সমরছূর্র্বার টৈত্য- 7 
রাজ কালনেমি, নিজ ভুজপ্রতাপে ত্রিভূবন পদতলস্থ করিয়। 
অবশেষে সেই চক্রীর চক্রে কৃতান্তের কতদীন হইল! যে 
সকল রগছুর্মদ দৈত্য-দেনাগণের প্রবলপ্রভাপে দেবতাগণ 
পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ভূজঙ্গের ন্যায় জড়ীভূত হইয়াছিল, যাহাঁদের 
নাম স্সরণে ত্রিভুবন কম্পান্বিত ইইত, সেই সকল বলমদ- 
মত সমরপ্রবীর বীরসম্ততি্থণ একমাত্র সেই চক্রীর নিদারুণ 
চক্রে প্রেতপুরের পথিক হইয়াছে । তীহাঁরই কারণে তাহার! 
সমূলে বিনাশিত, দ্রাবিত, মন্দিত ও. বিদলীকূত হইয়াছে |. 
প্রজ্বলিত-হুতাশন-বিনিহিত . শুফ তৃণরাশির শ্যাঁয় এ 
বিশাল ঈৈত্যকল সেই সৃষিস্থিতিনাশন নারায়ণের প্রদীপ: 
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ক্রোধ-সথতাশনে পতিত হুইয়া একেবারে সমবলে নাশপ্র্জি 
হইয়াছে | সহত্রকর দিবাঁকরের করস্পর্শে দিবাভীত অন্ধকার 
যের” ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, সেইরু 
সেই বিশ্বস্তরের করে এ বিপুল দৈত্যকুলের নাম গ4 
লোপ হইয়া শিয়াছে। অতি কষ্টে যাহাদিগকে জঠোরে- 

ধারণ করিয়া কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম | ক্ষণা 
যাহাদের অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান হইত। যাহাদেরা 
ন। দেখিলে এই বিশ্বধাঁম অন্ধকারময় জ্ঞান করিতীম, সেই: 

সর্বগুপগ্রাম প্রাণনম প্রিয়পুত্রণ তীয় সংগ্রামে জীবন- 
শ্রমে বিরাঁমলাভ করিয়। বীরগণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে? 
আর তাহার স্বমধুর মাঁতৃ-সস্ভীষণে আমার ীবণযুগল নুশী 

তল করিবে না । আর তাহাদের পৃেন্দুবিনিন্দিত বদন- 
তাঁতি অবলোকন করিয়া আমি অপার অক্ুত্রিম আনন্দ” 

তআতে সম্তরণ করিতে গারিবনা | এতদিনে আমাদের 

সৌভাগ্যদীপ নির্বাপিত ও সুখরজনী অবসন্ন হইয়াছে । 
যাহাদের বদননুুধাঁকরের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়! সর্বদা. 
পূর্ণানন্দ অন্ৃতব করিতাম, তাঁহার! মনকলেই এককালে কাল-: 
রূপ করালরাহু-কর্তৃক চিরকালের জন্য কবলিত হইয়াছে। 
যাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া নারীক্জন্ম লার্থকজ্ঞান করিয়! 
ছিলাম, যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আমাকে লৌভাণ্/- | 

শীলিনী মনে করিয়াছিলাম, সেই'প্রাণনম প্রীতিময় পুত্রগণ 
সকলেই একে একে স্ব স্ব প্রাণ পণীভূত করিয়। সমরক্রীড়ায় 
পৌরুষাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে? এক্ষণে বৎলগণ এ 
হতভাগিনীদিগকে পারত্যার্থ করিয়া কতান্তনগরীর অঙ্ক-. 
শেড সম্পাদন করিতেছে। আঁমাদিগের স্ুখসৌতাই্ 
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পপহরণ করিয়া শম নপুর্ীী সৌভাগ্যশীলিনী হইয়াছে । 
আমাদিগকে অনাথা ককিয়! সে এক্ষণে নাথবতীর ন্যায় 

রম সুখসভ্তোগে আপনাকে চরিতার্থ করিতেছে । আমর? 
ইহজীবনের তুখ-সম্পত্তির সহিত ভাগ্যলক্ষণী-পরিবর্জর্জিতা 

হুইয়। ছুর্ভাগ্যের চিরকিস্করীর ন্যায় কেবল বিলাপ ও পরি- 
তাপ করিয়া আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিতেছি । 
যিনি জগৎ্সংসারের রক্ষাকর্ত।ঃ জর্থতে খাহার শত্রু খ। মিত্র 
কেছই নাই, সেই চরাচরাধিষ্ঠাত। ভুূতভাবন ভগবান নারা- 
ক্ণ ভাখ্যগণে আমাদের বৈরিতাসাধনে প্ররুভত হইয়াছেন । 
তিনি স্বয়ং অংহারমুর্তি পরি গ্রহপুর্ববক অনুকুল নির্'ল 
করিতে সমুদযক্থী হইয়াছেন । তীহাঁর ভীবণ রোষাগ্রিনিপ- 

তিত টত্য ও দানবগ্রণ প্রজ্ববলিত পাঁবকশিখা-পতিত পক্ষ- 
বাঁন্ পতঙ্জের ন্যায় নিমেষের মধ্যে জীবলীলাঁর পরিসমাপ্তি 

করিয়।৮ছ । যাহার নাম স্লরণ করিলে জগতের যাবতীয় 

শোৌক-ছ্ঃর্খ-যন্ত্রণার পর্যযবস।ন হয়, সেই নিত্য ও সত্যনখের 
আশ্রয়স্বরপ ভ্রিলোকপাঁলক নারায়ণ যখন আমাদিগকে 

এইপ্রকার অনদৃশ অসম শৌকছ্বঃখে নিমগ্ন করিয়াছেন, 
তর্খন আর অঃমাদের উপারান্তর কি, এবং তখন বথা আর 

রোদন করিলেই বা কি ফললাভ হুইবে? পুত্রনেহীনুরা- 
বিনী দৈত্যজননী বাম্পাকুললোচনে গদশীর্দ বচনে এই 

প্রকার বলিতে বলিতে তুষ্ীস্তাবধারণ করিলেন! আর 
বাঙনিষ্পত্তি করিতে পাঁরিলেন না। কে যেন তাহার 
বাকশৃক্তি অপহরণ করিয়া লইল। , বিষম়ুন্ছিতা। রোগীর 
ন্যার তিনি একেব!রে স্পন্দহীন হইয়া! পড়িলেন। অপাঁর 

শোক পারাবার উচ্ছলিত হুওয়ায় প্রবলবেগে অস্রপ্রবাহ 
বহাল দ্েত্যকুল ০পেৎ "1৮ মহ) ৬7৭ 
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প্রবাহিত হইতে লানিল। বিশ্ববিনিন্দিত ওঠযুগল ঘর 
ঘন বিষ্ষরিত হুইয়। বিষম মর্শযস্ত্রণার পরিচয় প্রদান করিস 

লাগিলেন । সু 
শৌকসস্তপু1 দ্রিতির সেই প্রকার বিলাপ ও পার্জ 

বাক্য শ্রবণ করিয়া! দানবজননী দম্থু আর স্থির থাকিতে; 
পারিলেন না! তাহার শোকসাগর একেবারে উদ্বেলিত 
হুইয়! উঠিল । বাতাহুত কদলীর ন্যায় মুঙ্ছিতা৷ হুইয়। ধরা” 
তলে নিপতিত হুইলেন। দৈত্যজননী পু্রগত প্রাণ! দিতিও? রে 
শোৌকবিহ্বলচিত্তে অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল অভিবিক্ত 
করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মুচ্ছাপনোঁদন হইলে, 
তিনি অণ্পে অণ্পে গাত্রোর্ান করিয়া! বাম্পবিষ্ষারিত- 
লোঁচনে কাতরবচনে কহিতে লাখ্িলেন, ভগিনি! আমি 
কি এই সন্বস্ত শ্রবণ করিবার জন্যই তোমার নিকটে আগ- 
মন করিয়াছিলাম? হায়! কেন আমার ম্বতুযু বিধান 
হুইল না? দগ্ধ প্রাণ! তুমি কিজন্য এখনশ এ দারুণ 
হঃখদগ্ধ দনগদেছ আশ্রয় করির1 রহিয়াহ? হা! বিধাতঃ | 
তোমার মনে কি এই ছিল? ভাগ্য! তুমি আমার প্রতি 
কেন এত প্রতিকূল হইলে? কেন আমি ধরাধামে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলাম ৭ এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে 

তিনি পুনরায় হতচেতন হুইয়! ধরাতলে পতিতা হইলেন ॥ 
এব বহুক্ষণ পরে পুনর্বাঁর চেতনালাভ করিয়। নানাপ্রকাঁর 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন । তীহার নয়যুগল 
হইতে অনর্গল অশ্র্জল প্রবলবেগ্ে প্রবাহিত হুইয়! ধর1- 
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বি পরণাবিত করিতে লাগিল জস্ভানগণের শিশুশশীসম- 
চরিত সুন্দর মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া ভীহার শোকসাগর ভ্রুমে: 
ডিচ্ছলিত হইয়া! উঠিল । সর্বশরীরে অবসাঁদকম্প আবিভু্ত 
হিইল। বদনমণ্ডল শোকে ও বিষাদে মলিন ভাঁব ধারণ 
টক্ষিরিল। মর্খগ্রন্থি সকল শিখিল ও জর্জরিত হইতে 
মে | পুন্রবিয়োগ যন্ত্রণায় অধীর? হুইয়। ধুলায় ধূলরিতা 
“হইতে লাঁখিলেন। তাহার বোধ হইল যেন ইহজন্মের 
জন্য তাহার সৌভাগ্যশশী অসন্তমিত হইল । জীবনে আর 
তিনি তুখপ্রসাদ লাভে সক্ষম হইবেন ন!। 

মহাভাগ। অদিতি ও দন্ু এইপ্রকাঁর বিলাপ ও পরিতাপ 

করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ধতত্বার্ঘদর্শী মহাত্মা কশ্যপ 

তথায় সমুপস্ফিত হইলেন | তিনি সাক্ষাৎ শান্তি ও সত্যের 
'আধারম্বরূপ 1, তিনি প্রিয়পত্ী দন্থকে তথাবিধ বিলপ্য- 

মীন! নিরীক্ষণ করিয়। সুমধুর সাস্তবনাবাক্যে কহিতে লাখি- 
পেন, অগ্নি মনম্থিনি ! র্লথা শোকতাপ পরিহীরপূর্ব্বক 

ৈর্ধ্যকে আশ্রয় কর! তোমার ন্যায় সত্ববতী ও মহীভাগ। 
নমণীর কদাচ এরূপ বৃথা শোক ও মোছের বশবর্তিনী 

£ওয়! উচিত নছে? তুমি লোকাতিশায়িনী প্রজ্ঞার অধি- 
রী। তোমার অবিদ্িত কিছুই নাই। কালের কুটিলগতি 
ও.অবশ্যস্তাবী দৈবঘটনার প্রতিষেধ করণ কাহারও নাধ্যা- 
য্নাতত নছে। এ মায়াময় অনিত্য জগতের সকলই অনিত্যঃ-- 

সকলই বিনশ্বর ! জগতে পিতামাত৷ স্ত্রী-পুত্র কেহ কাহারও 

ন০২। একমাত্র স্বৃত্যুতেই সকলের সহিত চিরবিচ্ছেদ - 
সংঘটিত হইয়া! থাকে । মরণাত্তে কাহারও লহিত কাহারও : 

সমবন্ধ.থাকে না। - অদ্য হউক বা শতান্তে হউক সকলকেই 
ভিশন ৪2 ৪ ্ন্লেহ শি ছি) ৩২ ৭ ও টা 
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নেই মরগণের চরমগতি ্বত্যুকে আলিঙ্গন করিতে নর ) 
করাল কাঁলের হস্তে কাহারও নিক্ষু তি নাই । তুমি বিবেক- 
রুদ্ধি-সমন্থিত1 হুইয়। যুটার হ্যায় কিজন্য এপ্রকার আকুল 
হইতেছ ৭ তোমাকে আমি অধিক কি প্রৰোধ প্রদান 

তিিৰ ৭ তোমর] সকলেই মহ্থাতেজ? দক্ষপ্রজাপতির ভিত) । 
ঞ্রেব সকলেই পরস্পর ভনিনীভাবে বদ্ধ। তাহাতে 

আম তোমাদের সকলেরই স্বামী । আমি তোমাদের সক- 

লেরই সমভাবে সর্ধদ। প্রতিপালন ও রক্ষা! করিয়া থাকি । 
কাহারও প্রতি আমার অন্ুরাশের ইতর বিশেষ নাই? 
আমি তোমাদের সকলের প্রতি সর্বথা সমদর্শা | দেবতা, 
দৈত্য ও দীনব্ণ সকলেই আমার আত্মজ । অতএব তাছা- 
দের মধ্যে সকলেরই পরম্পর ভ্রাতৃসন্বন্ধ। কিন্তু তোমার 
পুক্তুগণ উন্মার্গশামী হইয়! ক্রুর চেষ্টা ও ক্রুর কার্ধ্যে 

হইয়াছিল । তাহারা! সত্য ও ধর্ম পরিহারপূর্ব্বক 
দেবতাগর্ণের টবরিতাঁপাধনে প্ররুণ্ড হইয়াছিল । সেই পাপে 
তামার অজিতাত্মা ক্রুরমতি অশীন্ত আত্মজগ্ণণ অকালে 

কাঁলপ্রবর্তক চরচরাধিষ্টাতা জগৎগুরু জনার্দনের কোপা- 

নলে ভস্মীভূত হইয়াছে! তাহার! যদি সৌভ্রাত্র পরিহা'র 

পুর্ববক ধর্ম্মার্ধ অতিক্রম না করিতঃ মোহমদে উন্মত হুইয়! 
অপপ্রিণামদর্শীনা হইত, অহস্কারের অত্যুচ্চ শিখরে আরো- 

হুণ করিয়া সত্যকে উপেক্ষা না করিতঃ তাহা হইলে কখনই 
তাহাদের লয়লাধন হইত'না। র্থা শোক করিলে আর 

কি ফল হইবে? মায়ামোহশৌকতাপই সুখ ও পুণ্যক্ষয়ের 

একমাত্র কারণ। তুমি অকারণে কিজগ্য সেই সর্ধহ্ঃখদায়ক 
রারুণ শোকের অনুবর্তিনী হুইয়৷ নদ হুখ বিনষ্ট ও চ্ির- 
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সঞ্চিত পুণ্যরাশি অপচয় করিতেছ ? পুণ্যক্ষয়ই রিনাশ 
প্রাপ্তির হেতৃভূত কারণ। শোৌঁক হইতেই জীবাত্বার পতন 
হইয়া! থাকে । অতএব তুমি নেই মহান রিপুরূপ শোঁক- 
রাশি পরিহারপূর্বক আত্মাকে পতন হুইতে রক্ষা কর। 
সকলেই ম্বস্ব কর্থাফলের অনুবর্তন করিয়া থাকে ! কর্ম 
দৌষে তোমার পুত্রগণ স্বত্যুকে আশ্রয় করিয়াছে । স্বয়ং 
দেবাদিবে ভূতবান বাসুদেব পর্যন্ত সেই অলংঘনীয় কর্ম্ঘ 
কলের গুতিষেধ করিতে সক্ষম নহেন | অন্য পরে কা কথা । 
কর্মফলবশতঃ যে ব্যক্তি নাঁশপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে কেহই 
রক্ষা করিতে পারে না । এবং সেই কারণে তাহার জন্য 
শোক কর) অন্ুচিত। অশোচ্য বিষয়ে শোক প্রকাঁশ 
করিলে, তাহার অচিরাঁৎ পতন হইয়া থাকে । এবং 
নেই পতন অনিবাধ্য । অতএব অশোচ্য বিষয়ে শোঁক 

করিয়। কিজন্য নিজের পতনপাধন কামন! করিতেছ ? 

তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর কদাচিৎ মুগ্ধার ন্যায় এরূপ 
অনিত্য অনার মায়ামৌহে যুদ্ধ হওয়।৷ উচিত নহে । হে 
পতিত্রতে ! এক্ষণে ইক্জ্রিয়গ্রাম সংযত ও আত্মাকে 
বশীভূত কর! তাহা হইলে সুনির্মল সুখশাস্তির সুবিমল 
রসাম্বাদনে আত্মাকে সুখী করিতে সক্ষম হইবে । 

হে মহর্ষিগণ | মহা'ভাগ কশ্যপ দানবজননী দম্ুকে 
এইপ্রকার সারগর্ভ উপদেশ বাক্য প্রদান করিয়। নিরস্ত 
হুইলেন। | 
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মহাঁমন। কশ্যপ বিনিবৃত্বা হইলে, পুভ্রব্মলা দন্নু কোন 
কথাই কহিলেন না| তিনি স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন | কিন্ত স্থতবিয়োগসন্তাঁপে একান্ত ব্যথিতা হওয়াতে 

তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র স্থিরতা ছিলনা | তিনি ভাবিতে লাঁগি- 
লেন যে, তাহীর স্বামী মনে করিলে তীহার পুভ্রগণকে সৎপথে 
প্রবর্তিত করিতে পাঁরিতেন | অথবা দেবাদিদেব বানুদেবের 

হস্ত-হইতে কোন পে তাহাদিগকে রক্ষাও করিতে পারিতেন। 
কিন্ত তিনি তাহীদিগের প্রতি বীতরাগ হহইয়াই যেন তাহা 

করেন নাই। এই ভাবিয়া দান্বজননী স্ব'মীর প্রতি অতিশয় 
অভিমানিনী হইলেন1 তিনি কিছুমীত্র. বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়! 
অবনত-বদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

সৃত কহিলেন ;হে দ্বিজসত্তমগণ ! অনন্তর দৈত্যজননী 
দিতি নিরতিশয় অভিমান্ভরে কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্ ! 

আপনি যাঁহা বলিলেন তাহ! সমস্তই সত্য | অবশ্য্তীবী দৈৰ- 
দুর্ঘটনার হস্ত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাঁভ.করিতে পারেন না। 
সকলই একমাত্র অদৃষ্টের আয়ত্তীধীন। ভবিষ্যতের অন্ধকীরময় 
গর্তেতি কি নিহিত আছে, কে তাহী নির্ণয় করিয়া বলিতে 
পারে ? কিন্ত আমার চিত্ত আঁর কিছুতেই প্রবোৌধ লাভ করিবে 
না| স্থুমহতী দ্ুঃখপরম্পরায় আমি অতিমীত্র অভিভ্ভুত হই- 
য়াছি। জ্ঞানবুদ্ধি আমাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছে । জ্ঞানবুদ্ধি- 
হীন ব্যক্তির তত্বজ্ঞান কিৰূপে সম্ভব "হইতে পারে? যাহার 



- তত্ত্জ্ঞান নাই তাহার প্রবোৌধ নাই / অদিতিকে এতদিন প্রিয় 
: ভগ্গিনী বলিয়! জ্ঞান করিতাম| কিন্তু জানিলাম সে আমার 

. পরম শত্রু । নাথ! স্বামীই স্্রীলোকের একমাত্র গতি | স্বামীর 
. উপর স্ত্রীলোকের কোন আধিপত্য নাই। স্ত্রী পতির দাদী । 

দাসীর প্রতি প্রভুর অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি আমার প্রতি 
.' যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন | এবং তাহাই করিয়াছেন | 

: স্বামীর প্রসাদ-লাভই স্ত্রীজাতির একমাত্র বাঞ্চনীয় । যে নারী 
সে মহাপ্রমাদ লাভে বঞ্চিত, তাহার জীবিতপ্রয়োজন পর্যযব- 
সিত | তাহার প্রাণধারণ বিড়ম্বনামীত্র ; আপনি আমাদের 
ভর্তা! আমরা আপনর প্রসাদ-প্রত্যাশিনী ! কিন্ত আপনি 
তাহাতে আমাকে বঞ্চিতা করিয়াছেন | আপনি আমার মান 

ও মনোৌভঙ্গ করিয়! অবশেষে প্রীণসম পুক্্রগণকে বাঁন্ছদেব-করে 
বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও অকাতরে সহ্য করিয়াছেন | আপনি 
কি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবোধ করিতে পারিতেন না 2 এ 
হতভাগিনীর প্রতি 'াপনার যদি কিছুমাত্র অনুরাগ বা মমতা 

থাঁকিত, তাহা হইলে আপনি কখনই বতসগণের তাঁদুশ বিপদ - 
রাশি সন্দর্শনে অনায়াসে উপেক্ষা করিতেন না ? আমার প্রতি 
আপনার ষে প্রকার স্হান্থুরাগ তাহ! আমি সমস্ত বুঝিতে 

পারিয়াছি। আর আমার জীবন, ধারণে কিছুমাত্র আবশ্যক 
নাই। স্বামীই অবল। নারীজাতির একমীত্র গতি | আমি যদি 

সেই পতি-প্রেছে বঞ্চিতা হইলাম, তখন আর কি জন্য এ বৃথা 
দেহ ধারণ করিব? কাহার জন্য এ শোকছুঃখময় ' অনিত্য 

মত্যধামে অবস্থান করিয়া দিবানিশি দাঁরুণ বন্ত্রণাঁয় দগ্ধ হইব 2 
প্রভেো।! আপনি অধিনীর প্রতি একান্তই বাম ও প্রতিকূল 

টইমাছেন। সপত্বী অদিতিই আপনার সমস্ত অনুরাগ. অধ্ধি 



৪৫ অ্ভূমি খণ্ড] 
কার করিয়াছে। আমার সর্বনাশ সাঁধন 'করিয়া এক্ররপে আমাকে তত্জঙ্ঞন উপদেশ প্রদান করিতেছেন! নাথ আমরা হীনবুদ্ধি নারীজীতি। তত্ঙ্ঞানের কোন তত্বই র ছি না| এক্ষণে প্রপন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন.ফে 

তর ৪ 
7 লি রা 

আমি যেন চরমে পুক্রলোকে গমন করিতে পারি। অসপনায চরে আমার এতদ্যতীত আর অন্য কোন ভিক্ষা নাই» মকীভাগা দিতি এই বলিয়া বিনিরৃত্তা হইলে, মহাতআ! কশঃপ নিতান্ত ব্যথিত হইয় দয়াদ্রচিত্তে সাদর-সন্তীষণে কহিলেন অয্ি মানদে ! কি কারণে রথ শোকে অভিভূত হইয়া আত্মাকে: 
ক্রিউ করিতেছ? সুখশান্তিহারক অনর্থমূলক শোকের পরি- র্যা করিলে কি কল লাভ হইবে? এই মায়াময় নিখিল বিশ্ব- সংসারে কেহ কাহার পিতা নহে? কেহ কাহার পুভ্র নহে 1. ই কাহার মাতা নহে, কেহ কাহীর আত্মীক়বন্ধু কিছুই নহে।, জীবগণ বিষম মোহ্জালে আবদ্ধ ইয়া আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা এইৰূপ অনিত্য ও অলীক অংসার-সম্বন্ধ 

সমু্ভাবন করিয়। থাকে | বিশ্ববিমমাহনকারা "মায়ার মোহ্মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়। জীবগ্ণ এই প্রকার ছুশ্ছেদ্য ভ্রান্তি প।শে আবদ্ধ রহিয়াছে । এ পাশ ছিন্ন করা কাহারও সহজনাধ্য নহে | তে শুভে! লোক অকল স্বয়ংই পিতা, মাতা, গুত্র” কন্যা, আত্মীয় ও বান্ধব | ইহ সংসারে যে ধত দিন জীবিত থাঁকিবে, তিতদিন সংসারের, সহিত তাহার সঙ্কন্ধ ! এদেহ অবসান হইলে গংসারে কাহারও সহিত কোন বম্বন্ধ থাঁকে না! তবে যখন দেখা যাইতেছে যে, কায় ও প্রাণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে 
সংসারের যাবতীয় পদা্ধের সহিত সম্বন্ধ শেষ হয়, কেবল অনিত্য 
গেহুমাত্রের সহিত ষাহার সম্বন্ধ, এংদেহের অবস$নে যখন 



পন্মপুরণ। | 

সিকিল সন্বদ্ধের অবসান হইয়া যায়, এবং এই দেহ যখন জলরুদ- 
দের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, কখন যে ইহার পতন হইবে যখন 
তাহীর কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন সেই অনিত্য জগতের 
।অনিত্য মায়ামোহে মত্ত হওয়৷ তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর 
কদাচিৎ উচিত নহে । আরও দেখ, সত্য ও অদাচারের 
অনুষ্ঠান হইতেই জগতে সুখসম্পত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
অনাচারী ও পাপাঁমক্ত ব্যক্তি কেবল বিপদ ও ছুঃখভাগী হইয়া 
'অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। পাপ-পথের পর্যযটকগণের 
পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য | 
তাহার! ক্রমে নিক হইতেও নিরুষ্ট যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
মোহমদোত্সত্ত পরদ্বেষী পাপাত্মাগণ ইহ জগতের চির-শক্র| 
কৌন কাঁলে কোন লোকে তাহারা অশুভ ব্যতীত শুভফল 
প্রাপ্ত হয় না| যাহাদের অন্তর নিরন্তর অধর্মকে আশ্রয় 

করিয়া প্রতিনিয়ত পরানিষ চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহীরা 

অনন্তকাল অনন্ত নরকের 'নন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া থাকে । 

নিয়ত মত্যধর্মে'নিরত থাকিয়া যে ব্যক্তি সর্বদা সর্ববভূতে 

মত্রবৎ নমাচরণ করেন, পরোপকার-সাঁধনই ধীহাঁদের নীব- 
নর সীরমংকণ্প, নদা অদীচারাঁবলম্বনে যাঁহীরা সআাধুজন 

নষেবিত পথে প্রতিনিয়ত পর্য্যটন করিয়া! থাকেন, যাঁহীর! 
ীয় সাধুচারিত্র্ে সর্ব-দেবদেব ভগবান বাসুদেবের স্ুহুল্লভ 
(সাঁদ-লাভে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্তদর্শী ও সমদর্শী 

হাতআাগণ যে ৰপ নিত্য,৯ সত্য, নির্ণাল ও অক্ষয় সুখ-শাস্তি- 
ম্পত্তি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ) নিয়ত উদ্ার্স- 
[মী, খলপ্রক্কৃতি, বিষমদর্শী, পরঘেবী, পাপপ্রকৃতি প্রাণীগণ 
ই সুখ, সেই সম্পভ্ভি। সেই শান্তি কিৰপে প্রীপ্ত হইবে ?. 
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দান, প্রতিদান, আদান, প্রদান, জগতে চির-প্রবর্তিত 
জগতে যে যেকপ কর্ম করে, সে সেইৰপ ফল প্রাণ হ্ইযা; 
থাকে। স্বাচরিত কর্ম ফলের হস্ত হইতে কাঁহাঁরও নিষ্কৃতি; 
নাই। অংদার আপনিই গুধদোঁষের বিচারকর্তা | এই জন্য 
কেহ্ কাহার অপকার করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারেন না 4 
অথবা কেহ কাহাঁর উপকার করিয়াও অপরুত হয় ন। | অংসাঁর- 
ক্ষেত্রে যে যেৰপ কাঁধ্য-বীজবপন করিবে, ভবিষ্যতে সে তদন্ু- 
বারী ফল প্রাপ্ত হইবে | ইহার অন্যথাঁচরণ করিতে ব্বয়ং বিশ্ব- 
শর্ট বিধাতাও অক্ষম, হয়েন না| ত্বদীয় পুভ্রগণ তাহার 
এক প্রধান উদাহরণ । তাহীরা ম্দগর্ষে গর্বিত হুহয়া 
ধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছিল, সাধুজনান্ুমাদিত ন্যায়মর্ 
উলঙ্বন-পুর্ববক অনত্যের অনুগ্ামী হইয়াছিল, সেই পাপে 
তাহারা লয়-প্রাণ্ত হইয়াছে | দান-ধন্ম ভাপস্যাঁদি পরিত্যাগ- 
পুর্বক প্রতিনিয়ত দেবদ্িজের অবমাননা করিত; সেই পাপে 
তাহারা পতিত ও বিনিপাঁতিত ভ্ইয়াছে । অতএব তুমি 
ব্থখা শোঁক-তাপ-পরিহীরপুর্বক শীন্তিদেবীর আরাধনা কর! 
এ সংসারের সকলই অনিত্য, সকলই বিনশ্বর | জগৎ কেবল 
মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন | সেই সুদারুণ মায়াপাশে আবদ্ধ হ্হয়! 
জীবগ্ণ আমার পিতা, আমার মাতা,. আমার পুত্র ইত্যাদি 
নানাৰপ মিথ্য। জ্ভীনের অধীন হইয়া সংসীরচক্রে পরিভ্রমণ 
করিতেছে, নতুবা পিতা, মাতা” স্ত্রী, পুত্র+ আতীয়, বান্ধব, কেহ 
কিছুই নয় | যাহার! যথার্থ তত্বজ্ঞজীনের আধার, ভীহীারাই কেবল . 
সংনারের অনিত্যতা। ও মায়ামোহের অনিষ্করিতা অবগত 

হইয়াছেন। তীহাঁরা কখন পরের জন্য চিন্তা করেন না॥ 
তীহ'র। নেই.নিত্য ও সত্য-স্বৰপ পরম পুরুষ পরমাক্সা ব্যতীত 



না 

গতের অন্য কাহাঁকেও আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না 
ই মুহুর্তে যাহীকে. পিতা, মাতা, পুত্র বা আত্মীয় বলিয়! 
স্ন্বোধন ক্র। বায়, পর সুছর্তেই দে খন কালকর্তৃক আত্মী- 
কত হইবে, , তখন নে কিৰপে আল্রপ্বাচ্য হইতে 
'পসরে। অতএব হে শুভে! নিখিল অশুভনিলয় এই শৌোক-. 

জন্তাপ পরিহারপুর্বক পরম শুভপ্রদ! শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ 
কর। 

হে কল্যাণি! তত্বৃদর্শী মনিবীগণ এই পঞ্চ ভূতময়, 
বিনশ্বর দেহের প্রতি কিছুমাত্র আদ্র প্রদর্শন করেন না! 
কারণ যাহার জঙ্ম আছে, তাহীর লয় আছে, যাহার মিলন 
আছে তখহার বিচ্ছেদ আছে” যাহার সন্ধি আছে, তাহার 

বিশ্লেব আছে এবং যাহার ছিদ্র আছে তাহার গলন আছে । 

পঞ্চডুতের সমবায়ে জীবদেহের উৎপত্তি। সুতরাং তাহ 

অবিনশ্বর নহে | এই দেহ জন্ধিজজ্জর ও ছিদ্রপরম্পরা- 
পরিপুর্ণ । সুতরাং ইহার বিশ্লেষ ও গলন আছে! অতএব 

যে দেহ কাঁল সহকারে গলিত, বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়! যাইবে, 
তাহার জন্য আদর-গৌরব প্রকাশ করা কৌনমতেই যুক্তি 
যুক্ত নে | ক্ষণমুহুর্তমধ্যে যাহার সহিত বিচ্ছেদ-নংঘটিত 
হইতে পারে, তাহার প্রতি আদর-প্রকীশ করিলে কি ফল 
লাভ হইতে পারে? যে ব্যক্তি এই পঞ্চভূতময় অসার অনিত্য 
দেহের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়৷ সংনারমায়ায় বিমোহিত 

হয়, নদে পদেপদ্দে বিপন্ন ও প্রতারিত হইয়া থাকে | এবং 

কৌন কালে সে ব্যক্তি জীবন্ত প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না| ্ 
£+ এই আত্ম! পরমার অংশ | *ইনি র্ববজঞ, রা 
কিনি ও অর্ববসিন্িপ্রদ / ইহার ক্ষয়.বা. বিনাশ নাই | এই 
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পঞ্চভূতময় দেহযোগের পুর্বে তমা একাকী পরিভ্রমণ 
করিতে আরম্ত করেন। পরে পঞ্চভূতের প্ররোচনায় প্রতারিত 

হইয়া ভুখলাভপ্রত্যাশীয় পঞ্চভৃতাত্মাদেহের সহিত. সখ্যতা, 
করিয়া থাকেন | কিবপে এইৰপ সংঘটিত হয়, তাহা আমি 

সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
কশ্যপ কহিলেন, হে পতিত্রতে ! নিরঞ্জন আত্মা প্রথমে 

ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন স্থানে পঞ্চজন মহাঁপুরুষকে সন্দর্শন 
করিলেন | তিনি তীহীদিগকে সকলকেই মহাতেজন্বী ও 
ও পরম পুণ্যবান্ অবলোকন করিয়া, তীহাদের সহিত মিলন কাম- 
নায় নিত্য সহচর জ্ঞানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জ্ঞান! 
এ পঞ্চজন মহীপুরুষের সমীগম লাভে আমি একান্ত কৌতুহলী 

হইয়াছি| 'উহীরা অকলেই পরম পুণ্যবান্, পরম দীগ্তিমান, 
এবং পরম ওজস্বান্। উহীরা একত্র মিলিত হইয়৷ কোন মহৎ" 
বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন | অতএব 'ভুমি জানিয়া৷ আইস, 
উহ্থীরা কে? কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? এবং 
(উহাদের উদ্দেশ্যই বা! কি? 

নিরঞ্জন আত্মার সেই-প্রকার বাঁক্য শ্রবণ করিয়। জ্ঞান 
কহিলেন, হে নর্ধবজ্ঞ ! উহীদের বিষয় অবগত হইলে আপনি 
কি ফল লাভ করিবেন? আপনি এ অধ্যবসায় হইতে বিরত 

হউন! ইহাতে আপনার কৌন [ন ইউনাধন হইবে না । 

আম্মা কহিলেন, হে জ্ঞান! এৰপ 'নমধনধন্মী ও সমানদর্শী 

পুরুষ আমি আর কখন দর্শন করি নাই | ইন্তারা মকলেই 
অনুপম ৰূপ ও গুণশালী | এই কারণে ইহাদের সমাগম-লীভ 

' করিতে আমার -অতিমাত্র অভিলাষ হইয়াছে | বিশেষতঃ 
ইহারা .পাঁচজনে একত্র হইয়। পরম্পর কি পরামর্শ করিতেছেন, 
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. তাহা অবগত হইতে আমার একান্ত কুতুল হইয়াছে! অতএব 

. তুমি উহীদের নিকট গমনপুর্ববক বিশেষ জানিয়া আইন । 
তোমার ক্ষমতা অসামান্য | এবং দৌত্য-কর্ণ্মে তুমি সবিশেষ 
পারদর্শী । এই হেতু তোমাকে অদ্য আমি এই ভার অর্পণ 
করিলাম | 

তচ্ছ_বণে জ্ঞান কহিলেন, হে দেব! আমার বাক্য শ্রবণ 

করুন| আপনি এ মংকণ্প পরিত্যাগ করুন| উহাদের সহিত 

আলাপ করা৷ আপনার যুক্তিযুক্ত নহে। দর্শনমাত্রেই কেস 
কখন বিশ্বীদের পাত্র হইতে পারে না। উহাদের সমাগমে 

আপনার সমুহ অকল্যাণ মংঘটিত হইবে | আমার বাক্য পরি- 
গ্রহ করুন| উহাদের সহিত কদীপি-বস্কত্ব করিবেন না| তাহী- 
হইলে আপনাকে পরিণামে বিশেষৰপে পরিতগ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত 

হইতে হইবে | উহাদের চরিত্র আমার কিছুই অপরিজ্ঞীত নাই । 
আমি উহীদিগ্রকে বিশেষন্ূপে অবগত আছি। মদীয় বাক্য 
অবহেল। করিয়া স্বীয় অশুভকে আহ্বান করিবেন না| আমার 

নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে যে, সংসারসন্মোহন-কারী জুদারুণ 
মোঁহ আপনাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে । 

অনন্তর অর্ধজ্ঞ আত্ম। জ্ঞানের সেই সারগর্ড উপদেশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়। কশ্গিলেন, হে স্ুভগ ! তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি 

সম্পন্ন | কোন তত্বুই তোমার অবিদিত নাই | অতএব জিজ্ঞাসা 
করি, কি জন্য তুমি আমাকে উহাদের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন 
করিতে প্রতিষেধ করিতেছ। 

জ্ঞীন কহিলেন, হে আঁয়ন্। উহাদের প্রক্কৃতি আমার 
পরিজ্ঞীত আছে । উহাদের বাহ্যিক আকুতি সন্দর্শন. করিয়া 
আপনি উহীদিগ্রকে ,পরম পুণ্যবান্ং পরম দীপ্তিমান্ ও পরম, 
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ওজস্ব'ন বলিয়। জ্ঞান করিতেছেন | কিন্ত উহ্নাদিগের, কার্য্য 

মেকপ নছে । আপনি ভাবিতেছেন যে, উদ্থাদের সমাগম লাভে. 
আপনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্ত তাহ! নহে । 
উহ'র। সংদারের সমস্ত শোকসন্ভাপের সমুদ্ভাবক। জগতে যত- 

প্রকার যন্ত্রণা বা দুংখরাশি আছে, উহারাই মেই নকলের জন- 

ফিতা । আপনি উহাদের সহিত মিলিত হইলে, কেবল শোক 

ও দুংখের ভাগী হইবেন। অতএব আপনি এ দংকণ্প ত্যাগ 

করুন। 
কপ কহিলেন, জ্ঞানের সেইপ্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ, 

করিঙ্.এরগ্রন আম্মা অতি জীতিভরে কহিলেন, হে সুভগ | 
তোমার বাক্যই আমার সর্বতোভাবে প্রতিপালনীয়। আমি 

কদপি উহাদের সহিত আলাপ বা সম্ভাষণ করিব না। এই 
বলিয়া তিনি সর্বসিদ্ধি প্রদ ধ্যানের আরাধনায় প্ররুত্ত হইলেন । 
এন্দিকে উক্ত পাঁচজনও আনসার সমাণমলাভে নিতান্ত উত্স্তৃক 
হইয়া বুদ্ধিকে আহ্বান করতঃ কহিলেন, হে কল্যানি! তোমাকে 

আমাদের কোন বিবয়ে দৌত্য কার্ষ্যে* স্বীক্ৃতা হইতে হইবে। 

আল্মার নহিত সন্তধণ ও তাহার সহিত মৈত্রী বিধানে আমরা 
সাঁতিশয় সমুৎ্সুক হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের দূতী 
হইয়া তাহার সকাশে গমন কর | তুমি আন্নার সমীপে গমন 

করিয়া এই কথ। বলিবে যে, আমরা সকলেই ভীহার সহিত 
সখ্যতা-সংস্থাপন করিতে একান্ত অভিলাধী হইয়াছি। বুদ্ধ! 
তুমি আর কালবিল্ত্ব না করিয়া যাহাতে আমাদের অভিলষিত 

সত্বরে সঙ্ঘটিত হয়, সে বিবয়ে সবিশেষ যত্রুবতী হও | তুমি 
বিনা আনাঁদের এ কার্য্য সম্পাদিত ইইবে না। তুমিই এক্ষণে 

আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অনন্তর বুদ্ধি তাহাদের যেই 
১৫৮ 



নর |... ধপুরাশ 

ব্বাঁক্যে সম্মত! হইয়, আত্মার নিকটে গমন পূর্বক বিনয়বাক্যে 
কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ! আমি বুদ্ধি। এ পঞ্চজন মহাপুরুষ 

আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । উহ্ারা আপনার 
সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিবার জন্য নিতান্ত সমুস্থক হইয়াছেন! 
অতএব আপনি উহদিগের সহিত সস্তাবণ ও মৈত্রী বিধান করুন ॥ 

উহ্ণারা মকলেই অমিততেজ' মহা প্রত।প, মহাভাগও মহাপুরুষ । 
উহ্ঠারা পরম বূপবান্ ও অর্বগুণের নিদানস্বৰ্প। এবং 
র্বতোভাবে আপনার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিবার উপ- 

যুক্ত পাত্র। আপনি এক্ষণে উহ্গাদের মনোভিলাৰ পরিপূর্ণ 
করুন। অপনি উহাদের সহিত মিলিত হইলে নির্মল স্ুখ- 

সষ্ভতো কারতে সক্ষম হইবেন। অতএব আমার বাক্য গ্রহণ 

করিয়৷ ধ্যানকে পরিত্যাগ করুন। আমর! সকলেই আপনার 
শুভানুধ্যান করিয়। থাকি । 

বুদ্ধির সেই প্রকার বাক্য শবণ করিয়! ধ্যান আম্মাকে 
সস্বোধনপুর্বক কহিলেন হে মহামতে! বুদ্ধির বাক্যে 

কদাচ বিশ্বাস করিবেন ন।॥ এ স্থীয় দুরভিসন্ধি সাধনের 

নিমিত্ত আপনার নিকট সমাগত হইয়াছে । যে পাঁচজনের কথ। 
আপনার নিকটে উল্লেখ করিল, তাহার৷ সকলেই খলপ্রক্কৃতি ! 
উহ্ীরর। সংসারের শোকমসন্তাপ ও ছু$খর।শির 'আকর । যদবধি উহ্ী- 

দের স্থষ্টি হইয়াছে, তদবধি সংমারে ছুঃখরাশি প্রবেশ 
করিয়াছে। আপনি ছুরভিসন্ষিপরারণ৷ বুপ্ধির প্রলেভনে 
প্রলু হইয়৷ আন্নস্থুখে জলারঞ্জলি প্রদান করিবেন না।, উহ্থা- 
দের সহিত শখ্যতানংস্থাপন করিলে আপনি একেবারে অপার 
উখ-পারাবারে নিক্ষিপ্ত হইবেন। আপনি উহাদের সহিত 

মলিত হইলেই জ্ঞানের, সহিত আমি আপনাকে পরিত্যা 



ভুনি খ। ০ 
করিয়া যাইব। সুতরাং অনন্তসহায় হইয়া তখন আপনি 
পরহস্তে পতিত হইবেন। আমরা আপনাকে * পরিত্যাগ 

করিলে অজ্ঞানরূপ দারুণ মোহ আসিয়া! আপনাকে অধিকার 
করিবে। উহাদের মন্ত্রণার বিষয় আপনি কিছুই অবগত নহেন। 
আমি সে সমস্ত সবিশেষ জ্ঞাত আছি। উহার আপনার দারুণ'ঃ 

গর্ভবাসযন্ত্রণা-মধ্ঘটনের মন্ত্রণা করিতেছে । উহাদিগের' 
সহিত মৈত্রভাবে বদ্ধ হইলেই আপনাকে গর্ভবূপ ভীষণ কারা”. 
গারে আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন আপনি আর কোনৰপে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। গর্ভকা রা একবার আবদ্ধ 

হইলে, স্মাপনি জ্ঞান ও খ্যান কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন । আমর! 
আপনাকে পরিত্যাগ করিলে, আপনি অজ্জানপাশে আ'বঙ্থী 

হইয়া নিরন্তর ছুর্ণিবার যন্ত্রারাশি সহ করিবেন। তখন আপনি 

আর তাহা হইতে নিদ্কৃতিলাভের উপায়ান্থর দেখিতে 
পাইবেন না| অতএব আপনি রি বাক্যে কর্ণপাতি করি- 
বেন না। 

মহামতি ধ্যান এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, আসমা হুখিকে 

সন্তাবণপুর্ববক কহিলেন, অয়ি শুভে! জ্ঞান ও ধ্যান আমার 

একমাত্র উপদেষ্টা। আমি কোন 'মিতে তাহাদের বাক্য অৰ- 
হেল। করিতে পারিব না। তাহারা অর্বতোভাবে আমার, 

সহয়ও আত্মা স্বৰপ। আমি সর্বদাই ইহাদের উপদেশ 
অনুসারে কার্য্য করিয়৷ থাকি। ইছারা যখন যে কার্যে প্রতি- 
যেধ করে, তখন আমি কোন মতে সে কার্য্ের অনুষ্ঠান করি 
নাঁ। অতএব ইছ'র। যখন এবিবয়ে নিষেধ করিতেছে, তখন 

আমি কিৰপে তোমার বাক্যে সম্মত হইতে পারি? এক্ষণে 

তুমি স্বস্থানে প্রতিসিত্ত্ত ছও। আমি তোমার বাক্য রক্ষা; 



পদ্মপুরাখ। 

করিতে অক্ষম। এই বলিয়া, নিরঞ্জন আত্মা নিরস্ত 
হইলেন। 
+. আত্মার তখাবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়] বুদ্ধি তথ 

হইতে প্রস্থানপৃর্বক তাঁহাদের সকাশে গমন করিলেন। 

বুদ্ধিকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়? তীার1। জিজ্ঞাসা করি- 

'লেন, বুদ্ধে ! ভূমি যে কাধ্যের নিখিত্ত গমন করিয়াছিলে, 
তাহার কি হইল? বুদ্ধি কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! আতা 
জ্ঞান ও ধ্যানের বশবর্তী হইয়া আপনাদের প্রস্তাবে অন- 

ম্মত হইয়াছেন | এক্ষণে আপনাদের যাছা যুক্তিযুক্ত হয়, 
তাহাই করুন৷ 

বুদ্ধির বাক্য শ্রবণ করিয়া! তীহ্ার তর্খন এবিষয়ে 
কর্তব্য চিন্তায় প্ররুত্ত হইলেন । 'অনন্তর সকলে যুক্তি করিয়া 

ন্বয়ং আত্মার সমীপে গমন করিতে সংকপ্প করিলেন । 

এবং বুদ্ধিকে সমভিব্যাহারে লইয়া আত্মার নিকটে সমুপ- 
স্থিত হছওত কছিলেন, হে মহাঁমতে ! আমর] সকলে, তোমার 
সহিত মৈত্রী করিতে উৎ্মুক হইয়াছি। তুমি সব্ধজ্ঞ ও মংলা:র 
সকলের সার । এই নিমিত আমরা স্বয়ং তৌমার নিকট 
উপাগত হইয়াছি। এক্ষণে ফাছা কর্তব্য হয় ডাহা বিধান কর। 

আত্মা কহিলেন, হে মহাভাঁগগণ। ভোমরা যখন 
আমার সহিত মৈত্রীকরণে অভিলাধী হইয়া? মহসকাশে স্বয়ং 
উপাগত হইয়াছ, তখন তোমাদিগকে প্রত্যাধ্যান করা অম্ু- 
ত। এক্ষণে তোমরা সকলে আপন আপন গুণ ও. প্রবা- 

ভের বিষয় সবিশেষ বর্ণন কর | আখি অশ্রে সে যন 
আহ্গপৃর্তিক শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে ষাহা কর্ ্ 
বিধান করিব বনী 
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মছাঁগ্রাজ্জ আত্মার সেই প্রকাঁর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহ|দের মধ্যে ক্ষিতি সর্বপ্রথমে কহিলেন, হে মহাঁভাগ ! 
আমি ভূমি! আম! হইতেই জীবগণের চর্শমাস-সমন্থিত 

শরীর-সংস্থান সংঘটিত হইয়া! থকে । আমি না থাঁকিলে, 
এই লোকপরম্পর! কেহই ধারণ করিতে পারিত না আমার 
অমাত্যের নাম নাপিকা । ্ 

অনস্তর আকাশ অগ্রসর হুইয়া। কহিলেন, হে মহা- 
মতে ! আমার নাম ব্যোম! জীবশরীরে বাহা ও অন্তরের 
অবকাশ প্রদান করাই আঁমার কার্য ! আমি থাকাতে লোকে 
অবকাশ বিরহে অবস্থান করিতে সক্ষম হুইয়1 থাঁকে। 
আমার বালস্থান শূন্য প্রদেশ । শ্রবণ যুগল আমার অমাত্য। 

আকাশের বাক্যাবসানে বায়ু কহিলেন, হে মহ্থাপ্রাঙ্জ ! 

আম!র নাম মরু | প্রাণ অপাণ, সমান, উদান» ও ব্যান 

নামে পঞ্চভীগে বিভক্ত হইয়। আমি নিয়ত জীবদেছে অব- 

স্থান করিয়া থাকি । আম। হইতেই লোকের শুভাশুভ 

বিধান ও জীবগণের জীবন ধারণ হইয়া থাকে । আমি 
নখ থাকিলে কেহ কখন প্রাণধারণ করিয়া খাকিতে পারিত 

না! আমিই এে জগতে সকল কাধ্য সমাধানের একমাস 

কারণ। আমার অমাত্যের নাম তক | ইহার গুণরাশির 
ইয়ত্ত। করা যাঁয় না? » 

তখন তেডঃ কহিলেন, হে .সর্বজ্ঞ! আমি তেজঃ। 

আমার, ক্ষমতা অসাধারণ ॥ আমি সর্বশরীরে সর্বদ। অব- 

মান্পূর্্বক কি বাঙ্থা, কি অত্যন্তর সযুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট প্রদক্ষিণ 
আমি কিৰপে ' আমা হইতেই লোকের চেষ্টা ও গতি 
তুমি স্বস্থানে (কে । আমি না খাকিলে জীবশরীরের নিত্য 
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নিয়োগ বিধান হইত না? নেত্রদ্য় আমার অমাত্য । টি 

. নেত্বারাই জীবগণ বাহৃবস্ত পরিদর্শন করিয়া থকে 
তেজঃ এই বলিয়া বিনিরৃত্ত হইলে, জল কহিলেন, 

হে মহাঁভাগ ! আমি সর্বদা সর্বশরীরে অবস্থান পূর্বক ভাহাঁ- 
দের শুক্র, মজ্জ! এবং ত্বকসন্ধিসংস্থিত রুধিরপ্রবাহ গ্রদানৎ 

করিয়া থাকি । এবং নিত্য অম্নত দ্বারা লোকের কলেবর 

পোৌঁষণ কাঁরয়! থাকি। সেই অস্বতপ্রভাবেই লোকে জীবন- 

ধাঁরণ করিতে সক্ষম হয় । আমি না থাকিলে লোকের জীবন- 

ক্ষরা হইত না! আমারই দ্বিতীয় নাম জীবন? জিহ্ব! 
নামী সর্ধলোক-গ্রনিদ্ধা ললন! আমার অমাত্যা। 

অনন্তর ভূমির অমাত্য নাসিক কহিল, আম! হইতেই 
জীবশরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে | আমার কার্ধ্য স্বাণ 
গ্রহণ। আমি হুর্ণদ্ধ পরিহারপূর্বক তাহাকে প্রদর্শন এবং 
সুগন্ধ ঘ্বারা শরীর পোষণ, করিয়া থাকি! পৃথিবী আমার 
গ্রভূ। আমি বুদ্ধি কর্তৃক সম্ভাবিত হইয়া নকল দেছেই 
নিত্য অবস্থান করতঃ প্রাণপণে প্রভুর নির্দেশ প্রতিপালন 
করিয়। থাকি। তাহাতে আমার কিছুমাত্র কার্ধ্য শৈথিল্য নাই। 

শ্র্তিযুগল কছিল, মহাভাগ ! আমাদের নাম শ্রবণ । 
আঁক'শ আমাদের প্রভু 1 বুদ্ধি দ্বারা সস্তাবিত হইয়া আমর! 
আবণ-ক্রিয়। সম্পাদন করিয়। থাকি । আমরা লা থাকিলে 
কার্ধ্যাকার্ধ্য, শুভাশুত, সত্য মিথ্য। ঝ৷ প্রিয়াপ্রিয় কিছুই কেহ 
শ্রবণ করিতে পাঁরিত নাঁ। আমাদের গু শব | ঠআমর 
সর্ববদ! সর্ববদেহে অবস্থান পূর্বক প্রাণপণে স্বামীর কার্ধ্যনাধন। 
করিয়া থাকি। এক্ষণে ভবতসমীপে আমাদিগের প্রভাব 
ও কার্য্যের বিষয় সমস্তনিবেদন করিলাম । 



৮ গং ধুছেছে ৭৭ ৮ হারা এ আত 
ঙ ্ নি র্ ৪৮, তু 

চুমি খও। ণ্৫ 

কর্ণদ্বয় নিরস্ত হইলে ত্বক অগ্রনর হুইয়। কহিলেন, হে মহ 
গ্রীজ্ঞ | আমার নাম ত্বক. | স্পর্শই আমার গুণ । আমি জীব- 
গণের জীবনস্বরূপ মহাপ্রভাব বায়ুর অমাত্য। আমি না. 

থাকিলে জীবগণ জড়ের ন্যায় হইয়! থাকিত | যে পঞ্চ- 
'্নপাত্মক বায়ু সর্ববদ। সকল দেহে অবস্থিতি করিতেছে, এবং 
যাহার প্রভাবে লোকে জীবন ধারণ করিয়া! থাঁকে তাহার 

বাস্থাভ্যন্তর সমুদায় ব্যাপার আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। 

তথ্যতীত শীতোফাদি ব্যাপার সমস্ত স্পর্শঘ্ারা অবগত হুইয়। 

লোকের সুখস্বচ্ছন্দত1 সম্পাদন করিয়! থাকি । 
অনস্তর নয়নযুগল অগ্রসর হুইয়া কহিল, হে মহা'ভাগ ! 

আমর মহাত্মা তেজের অমাতা । আমাদের নাম নয়ন । 

আমরা রুদ্ধিকর্ৃক প্রেরিত হুইয়! সংসারের সর্ধ প্রকার ৰধপ 
সন্দর্শন করিয়া থাকি | আমরা না থাকিলে সমস্ত সংসার 
অন্ধ ও জড়ভাবাপন্ন হইত | ৰপ আমাদের গুণ। এই আপ- 
নার নিকট আমাদের ব্যাপার সমস্ত ষরাযথ বর্ণন করিলাম 1 

নেত্রদ্যয় এই বলিয়! বিনির্ৃত্ত হইলে, জিহ্বা অগ্রসর 
হুইয়া কহিল, হে সত্তম ! বুদ্ধির প্রেরণায় আমি সর্ববিধরসের 
আশ্বাদ গ্রহণ করির। থাকি । লোকে আমার প্রভাবেই 
স্বাদগ্রছে সমর্থ হুইয়: থাকে | আমি ন থাফিলে জীবগণ 
বক শক্তি বিহীন হুইত। এই আমার শমস্তব্যাপার। এবং 
এই বুদ্ধি হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে । 
বুদ্ধিহীনু ব্যক্তির ইজ্জ্রিয় শক্তি পরিচালিত হইতে পারে না । 
ছে সাধু! যাহার বুদ্ধিশক্তি নাই, সে নেত্র থাকিতে অন্ধ, 
কর্ণ থাকিতে বধির এবং হুম্ত পদাদি থাকিতেও অবশ ও 

চি্পুতলিকার ন্যায় কাল যাপন করিয়। খাকে। 



॥ ঘটিত ও নিত": 0 পত্পুর।ণ 

কশ্যপ কহিলেন, এইৰপে ইন্ড্রিয়গণ সকলে বিনির্বত্ত 
. হইলে, বুদ্ধি কহিলেন? হে মহাভাগ ! আমিই জীবগণের এক" 

মাত্র জীবনস্বূপ। আমি না থাকিলে লোকে ক্ষণকালও 

অবস্থান করিতে পারে না। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কখন সংসার 

পথে বিচরণ করিতে পারে না । যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার- 

অবশ বিনাশ অ্নিবার্ধ্য ! ছে মহ্ামতে ! আপনি আমাকে 

আঁশ্রয় করুন। তাহা হইলে আপনার সব্বর্থা মঙ্গল ও সুখ- 

লাভ হইবে । আমা হইতেই লোকে সর্ধবিধ স্থুখভোগ 

করিয়। থাকে । আঁমি ইক্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয় ও অচক্ষুর চক্ষু 

বলিয়া অভিহিত হইয়' থাকি । 

বুদ্ধির বাঁক্যাবসান হইলে কর্ম কহিলেন, হে মতিমন্ 

আমার নাঁম কর্।1 লৌকে যে পথে গমন করে আমিও লেই 

পথেই তাহাঁর অন্থুমরণ করিয়। থাকি । এক্ষণে আপনার 

সমীপে আগমন করিয়াছি) আপনি যে পথে গমন করি- 

বেন, আমি সেই পথেই আপনার অন্থুনরণ করিব | 

এইরূপে সকলের বাক্যাৰবসান হইলে”মহা গ্রাজ্ঞ আত্ম 
কহিলেন, তোঁমরা সকলেই সংসারের জীবনস্বরূপ এবং 

সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট | তোমাদিগেতেই এ সংসার প্রতিষ্ঠিত । 

কিন্ত কি কারণে তোমর] আঅযাচিজভাবে আমার সহিভ 

সখ্যতা-সংস্থাপন করিতে প্ররত্ত হুইয়াছ, তাহার যথার্থ 
কারণ নির্দেশ করিয়া আমায় দারুণ সংশয় নিরাশ কর। 

আত্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়। পর্থাত্মক কহিলেন, 

হেসন্তম! আমাদের সঙ্গ-প্রসঙ্গেই পিও প্রাহ্ুভুতি হয়! 
আপনিন তাছীতে বাঁস করিলে আমরাও আপনার প্রসাদে 

সেই পিণ্ডে বান করিতে পারিব। এই কারণেই আমরা 

ব্রচরাটস্... 



স্ব ্রার্থিত হইয়া তবদীয় মৈত্রীলাতে সমুখহুক হইয়াছি। : 
এতস্তিন্ন আমাদের অন্য কোঁন অভিপ্রায় নাই? এক্ষণে 
অন্থুগ্রহপূর্বক আমাদের এই অভিলাষ পুরণ করিয়! 
আমাদিগকে চরিতার্থ করুন । 

ছে দিতে! আত্মা সেই পঞ্চান্নকের ডিক 
নিরীক্ষণ করিয়। জ্ঞান ও ধ্যানের উপদেশ বাক্য বিস্মৃত 
হইয়া গেলেন। এবং'"কলকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে মঙ্থাত্াগ: ! আমি তোমাদের বাক্যে অনুমোদন 

করিলাম । তোমাদের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিতে আমি 
সর্ধগ্রকাঁরে প্রস্তত আছি । এবং সর্ববিষয়ে আমি তোমা" 

দের প্রীতি সযুস্তাবন করির। তাহাতে আর অনুমাত্র 
ংশয় নাউ? আত্ম।র এই প্রকার অভিমত অবলোকন 

করিয়া জ্ঞান ও ধ্যান তাহাকে বারস্বার নিষেধ করিতে 

লাগিল ॥ তাহারা কছিলঃ ছে মহামতে। আপনি এ অধ্যাবসায় 

হইতে নিরস্ত হউন | আপনি কোনমতে ইছাদিগের বাক্য 
কিশ্বান করিবেন না | ইহছাদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন 
করিলে, আপনি বিষম শোকছুঃখে জড়ীভূত হুইবেন। 
ইছারা আপনার মৃক্তিমান বন্ধন ও সাক্ষাৎ শোকের কারণ । 
ইহাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করিলে, আপনাকে ছুর্শিবার 
জঠর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে; এবং বাল্য যৌবন 
প্রভৃতি দশান্তররূপ দারুণ ক্লেশ ও জক্মান্তর-পরম্পর। 
ভোগ করিয়া অসন্ক র্লেশে অভিভূত হইতে হইবে । রোগ- 
শোৌক-পরিতাপ-গ্রভৃতি প্রতিনিয়ড আপনাকে আক্রমণ 
করিতে থাকিবে | ছে মতিমন্! যদি এই সমস্ত অসন্ধ যন্ত্রণার 

১৪৯ 
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১. লাাািনশর চন ৪) 

পুরাণ / : 

০১7৫ বুজীনিক সহবাসে প্ররৃত হউন। অধিক আপ- 
মাকে আর কি বলিব । 
জ্ঞান ও ধ্যান এেইরূপে বারম্বার নিষেধ করিতে 
লাঁগিলেও, পঞ্চাত্মকের প্রলোভনযুদ্ধ আত্মা কিছুতে তাহ1- 

' দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্রমে লোভ-মোহদ্বেষ- 
_ হছিংসাঁদি রিপুগণ আসিয়। তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

এবং তিনিও পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হুইয়৷ ক্রমে ক্রমে কায়ত্ 
লাভ করিলেন? এইরূপে আত্মা পঞ্চাত্মকের সহিত প্রণয় 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সহিত গর্ভকারায় বদ্ধ 

হইলেন । এ কারা বিষ্ঠামুত্রে পরিপূর্ণ ও সর্ববদ। ছুর্গন্ধময় ॥ 
তিনি স্বপ্পেও ভাবেন নাই ষে, পরিণামে ভ্রাহাকে এরূপ 
বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে । এত দিন স্ববর্ধীনভাবে 
বিচরণ করিয়া পরিশেষে যে, এ প্রকার কারাবন্ধ হইবেন, 
এেকথা তিনি ভমেও জ্ঞান করেন নাই। সুখ ওশাজ্তি 

তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তিনি, নিতান্ত 
আকুল হইয়া! কহিলেন, হে পঞ্চাত্মকবর্গ। তোমরা কি 

-এএইরূপে রুদ্ধ ও বদ্ধ করিয়া আমাকে অশেষ যক্্রণার অধ'ন 
করিবার নিমিত্তই আমার সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলে? হায়! যে অবধি তোমাদের সহিত মিত্রতা চ্ুত্রে 
আবদ্ধ হুইয়াছি, সেই অবধি আমার এই দারুণ বন্ধন 
ঘটিত হইয়াছে । তোমাদিগের শহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনের 

কি এই পরিণাম? এই বলিয়া আত্মা নানাপ্রকার 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন] তিনি বলিচ্ে 
লাগিলেন, হায়! কেনই ব। আমি জ্ঞান ও ধ্যানের বাক্য না 
নিলাম ? কেনই বা ই কুটিলপ্রকুতি পঞ্চাত্মকের বাক্যে 



' ভুদি খ্ড। 

বিশ্বাস করিয়াছিলাম ? কেন আমি ইহাদের ম্বভ।ব 
না করিলাম? আমি অযৃতবোধে স্বহস্তে কালকুট বিধ 
পাঁন করিয়াছি। এক্ষণে কিরপে আমি ইহাদের ্ 
হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিব ? কিরূপে এ অন্ধকারময় গতাঁ় 
গহ্বর হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হুইয়৷ পূর্বের হ্যায় পর 
সুখে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিব? আত্মা এইরূপ.ও 
অন্যরূপ নানাঁপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন | 

সর্বজ্ঞ আত্মাকে সেই প্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া 
পঞ্থত্বকবর্গ কহিল, হে মতিমন্। যতদিন গর্ভ পূর্ণ না. 
হয়, তত দিন আপনাকে ইহাতে অবস্থান করিতে হুইবে। 

গর্ভ পৃর্ণ হইলেই বহির্গত হুইবেন। তখন আপনার আর 

কোন ছুঃখ থাকিবে না| আপনি অকারণে বিষ হই- 
তেছেন 1 নতুবা আপনার বিষাদের কোন কারণই নাই। 
আমর! আপনার আজ্ঞাবহ পরিচারক। আপনি আমা” 

দিগের প্রতি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমরা কাঁল- 
বিলম্ব-ব্যতিরেকে তহক্ষণা তাহা সম্পাদন করিব । 
অধুনা! আপি কিয়ৎকাল এই গর্ভগুছে বাস করিয়া 
ভৌতিক রাজ্য শাসন করুন| এরূপ চিস্তা করিবেন ন। ষে, ; 
আপনি পরাধীন-ভাবে গর্ভকারায় আবদ্ধ হইয়াছেন | | 

আপনার স্বাধীনতা কিছুতেই অপহৃত হইবে না। আপনি 
পূর্ব্ে যেরূপ হ্থাধীন ছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ স্বাধীন 
আছেন! ৃ 

তাছাদের সেই প্রকার বাকা শ্রবণ করিয়৷ আত্মার 
হংখরাশি আরও বর্ধিত হইতে লাগিল । তিনি ₹80৫4 
টছাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভাল করি নাই। ইহারা! কোন 
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প্লুতে বিশ্বাসের পাত্র নহে। পরেক্ষণে ইহাঁদের হস্ত হইতে 
্ষতি লাভ না করিতে পাঁরিলে আর কোন মতে: 
জু্দলের সস্তাবনা নাই । এই ভাবিয়া! আত্মা গর্ভবাস হইতে 
পলায়ন করিবার নিমিত সর্বতোভ|বে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন! 

অধ্টম অধ্যায়। 

কশ্যপ কহিলেন, ছে পতিব্রতে !*ক্রমে ক্রমে গর্ভ পরি- 
বর্ধিত হইতে লাঁথিল। স্তরাঁ জঠরমধ্যে স্থান সমাবেশ 
হয়া নিতান্ত হূর্ঘট হইয়া উঠল তক্জন্য আত্ম! দিন 
দিন নিষ্পিষউ হইয়া! ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাকুল হইতে 
লাগিলেন । তাহার চিন্তা ও হুঃখের অবধি রহিল না । ক্রমে 
সর্বপ্রকার গীড়া আনিয়-উাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল ৰ 
তিনি তৎপ্রভাঁবে সময়ে "সময়ে মুঙ্ছিত হইতে লাগিলেন । 
তিনি অধধায়ুখে গভীর গহ্বরে একাকী বাস করিতে 
লাগিলেন । এবং সর্বদা এক স্থানে আবদ্ধ থাকায় 
তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন । 
ইচ্ছা্জমারে তিনি আর অঙ্গনঞ্চালন করিতে সক্ষম 
হইলেন না, কেবল নিপ্পন্দের ন্যায় এক স্থানে অবস্থান 
করিতে লাণিলেন 1 ৃ 

এ সময়ে সর্ব সর্বশ্রে আত্মা দারুণ যোহ- কর্তৃক আক্রান্ত ধইয়। নানাপ্রকার আধিব্যাধি-সমা- ক্লান্ত ও নিতান্ত বিপুর্ন হইলেন। ক্রথে গর্ভকারাবাঁস- 
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'সবাতমা তাহার পক্ষে একাস্ত অসন্ধ হইয়া! উঠিল । তখন, 

তিনি জ্ঞানকে সম্বোধন পূর্বক কাতরভাষে কহিতে 
লাগিলেন, হে সর্বাভিজ্ঞ জ্ঞান ! এক্ষণে কি উপায়ে ঞ্রে 
নিদারুণ বিপদপাশ হইতে পরিত্রাণ পাইব? আঙ্ি- 
কি ছিলাম, আর কি হইলাম! তখন যদি তোমার ও. 
মহামতি ধ্যানের উপদেশ বাক্য অবহেলা না! করিভাম+- 
ছর্ববদ্ধির বশবর্তী হইয়া] প্রবঞ্চক পঞ্চাত্মকের সহিত সখ্যতা! 
স্থাপন না করিতাম, তাহ! হইলে কর্খনই আমাকে 

ঈদৃশ অসদবশ ড্রঃখরাঁশি উপভোগ করিতে হইত না। 
মহামতি ধ্যান আমাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে সেই উপদেশবাক্য-ছেলন-জনিত দারুণ পাপের 
সমধিক প্রতিকল প্রাণ্ত হুইতেছি। হেজ্ঞান ! মহ্থামৌহু 
আমাকে স্বত্যুর ন্যায় অভিভুত করিতেছে । ছুরস্ত আধি- 
ব্যাধি বৈরীর হ্যায় নিয়ত আমাকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান 
করিতেছে । আমার ছর্দশীর একশ্েষ হইয়াছে? নিদারুণ 
মর্যন্ত্রণায় আমি একাস্ত অধীর হুইয়াছি । এক্ষণে কি 
প্রকারে এই কঠোর জঠরযন্ত্রণা। হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করিতে পারিবঃ তুমি তাহার কোন সহুপাঁয় উদ্ভাবন 
করিয়া দাও । আমি আর কদাপি তোমাদের অবাধ্যতা 
আচরণ করিব না। ফোন মতে 'তোমাদের উপদেশ- 
বাক্যের অবমানন। করিব না। 

সর্ধশ্রেন্ আত্সীর সেই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ 
করিয়া, মন্থাপ্রাজ্ঞ জ্ঞান কহিলেন, ছে দেব! এই কার- 
ণেই আমি পূর্বে আপনাকে বারম্বার নিষেধ করিয়া- 

ছিলাম । কিন্ত আপনি আমার উপদেশ বাক্য অবহছেল! 
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প্রিয়া ছুরাচার পর্ণাত্মবকের করে রে অসীম যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছেন । আপনি যর্দি তখন আমাদের নিবারণ- 

ত্াঁক্য শ্রবণ করিতেন তাহা! হইলে কি, আপনাকে এই 
শীভীর গর্ভগহ্বরে পতিত হইয়া নুদারুণ আধিব্যাধি- 

কর্তৃক সর্বক্ষণ উদ্বেজিত হইতে হইত? এক্ষণে আপনি 
সি মহামতি ধ্যানের "মাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, 

তাহা হইলে কোনরূপে এ দারুণ নরকযক্ত্রণারূপ গর্ভ- 
যন্ত্রণা হুইতে নিষ্কৃতিলাঁভ করিতে পারিবেন । নতুবা 
আপনার আর উপ্ায়াস্তর নাই । 

মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ 
আত্ম! নিরতিশয় আনন্দ-সহকারে ধ্যানের স্মরণ গ্রহণ 

করিলেন। তিনি এতাবশ কাল গর্ভবাসে যে বিষম 

যন্ত্্রণ। উপভোগ করিতেছিলেনঃ এক্ষণে ধ্যানের আশ্রয়ে 

ও জ্ঞানের সহায়তায় তীহার নে যন্ত্রণা অনেক পরি- 

মীঁণে লাঘব হইয়া আলিল। তিনি মহামতি ধ্যানকে 
আত্মক্ত অবিষ্বশ্যকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বিবিধ- 
একার অন্থতাঁপ করিতে লাশিলেন। আত্মা কহিলেন, 

হেধ্যান ! আমার হর্দশার শেষ দশা উপস্থিত । তোমা- 
দের উপদেশবাঁক্য অবহেল! করিয়া আমি গুরুতর 

যস্ত্রণা ভোগ করিতেছি । এক্ষণে কোন রূপে আমাকে 

এই দারুণ যন্ত্রণ! হইতে পরিত্রাণ প্রদান কর। 
আল্পপর তথাবিধ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান কহিলেন, 

হে মতিমন্! আপনার শাস্তিসাধন বিষয়ে আমি সর্বতো ভাবে 
চেষ্টা করিব। এক্ষণে আপনি জ্ঞালের উপদেশমত কার্য 

, করিতে ঘত্শীল হউন 1 তাহ। হইলেই এ দারুণ বস্ত্রণা হইতে 
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সুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। তখন মর্বজ আ্মাও জ্ঞানের 
উপদেশমত ধ্যানবলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

মহভাগ কশ্ঠপ কহিলেন, হে পতিদেবতে ! অর্ধবদর্শ' 
আন্না! এইৰপে ধ্যানের স্মরণগ্রহণ করায় তাহার মোহপাশ 

অপহ্ৃত'হইয়। গেল | তিনি এতাবহ কাল যে ভীষণ গর্ডভয়ে 
অতিমাত্ত অভিষ্ভত হইয়াছিলেন; নিরবছ্ছি্ন একাকী 
অবস্থানে তিনি যে নিতান্ত আকুল ও বিষ রুইয়াছিলেন ; পঞ্ধা- 

র সহিত মিলিত হইয়৷ অবধি তিনি যে নানাপ্রকার 

শেক, তাপ, ছুংখ ও ক্রেশপরম্পরা সহ করিতেছিলেন, 
এক্ষণে জ্ঞান ও ধ্যানের অশয় প্রাণ্ডে তাহার নেই ভয়, মেই 
বিষন্নতা এবং সেই সমস্ত শৌক-তাপাদি একেবারে বিদুরিত 
হুইল। এক্ষণে তিনি কথঞ্চি সুস্থমনে আম্মন্ুখের উপায় 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, গর্ভবান 

হইতে বহির্নির্গত হইয়াই, এই পাপসন্,ল পঞ্চভূতময় দেহ বিম- 
জ্জন করিবেন। পাপায্। গ্রতারকগণের মহিত আর ভ্রমেও 
মিলিত হইবেন না.। ইহারাই আমার সমুদায় দুঃখ ও বিপদের 
কারণ। ইহারাই আমার সমুদায় সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে। 
এইবপ সঙ্ক'্প করিয়া! আম্মা পরমপিতা পরমাক্মার উদ্দেশে 

নানা প্রকার স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন। তিনি কহ্িতে 

লাগিলেন, হে জগদীশ্বর। কতদিনে আমি.এই নিদারুণ নরক- 
ন্ত্রণী ছুইতে নিষ্কৃতিললাভ করিব? আর কতদিন আমাকে 
অন্ধের স্টায় বন্দী ভুবে এই ভীষণ কারাবাম-যন্ত্রণী ভোগ করিতে 
হইবে? কি পাপে আমার ভাগ্যে এই বিষম বিবময় পরিশীম 
সংঘটিত হইল? কতদ্িনে আপনি আমাকে এই কঠোর জঠর- 
বস্ত্রণী হইতে পরিত্রাণ প্রদান করিবেন ? 
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হে পতিব্রতে দিতে ! সর্বজ্ঞ সর্ধদর্শী আম্মা এইবূপ চি, ূ 
করিতে করিতে সেই গর্ভকারায় বিবর্তিত হইনে লাগিলেন । 
ত্রমে প্রমবকাল সমুপস্থিত হইল | প্রা্জাপ্ত্য নামক বলবান্ 
বায়ুকর্তক এ গর্ভ প্রবলবেগে পরিচালিত হওয়ায়, ষোনি- 
বিভাগ এককালে চত্ুরিরংশতি অঙ্গুলি বিসারিত হইয়া গ্রেল। 

_ এবং তদ্বারা পঞ্চবিংশাঙ্গল গর্ভ অতি কফ্টে বিনিঃস্ৃত হইল। 
* এইৰূপে নিতান্ত নিপীড়িত হওয়াতে, আত্মা মুচ্ছিতি ও অবসন্ন 

হইয়! ভূলে পতিত হইলেন । মেই অময়ে বিশ্ববিমোহিনী 

মায়া আমিয়। তাহীকে স্পর্শ করিল। মায়ার স্পরশমাত্রে তিনি ! 
জ্ঞান ও ধ্যানকে বিস্মৃত হইয়া জননীর মায়! সঞ্চার করতঃ ক্রন্দন 
করিতে লাখিলেন। ক্রমে নংমারমোহ বলবান্ হইয়া তাহাকে 
আক্রমণ করিল | এইৰপে তিনি মায়ামোহ কর্তৃক আম্মীকৃত 
হইয়! সর্ধদ। প্রিয়পদার্থের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । দিন 
দিন তাহার স্তনপানের অভিলাষ বৃদ্ধি হইতে লাখিল। আত্ম- 
কত প্রতিষ্ঞার মহিত গর্ভবাসের দারুণ বন্্ণ! একেবারে বিস্মৃত 

হইলে । 
এইৰপে তিনি কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন ত্রীড়। 

কখন কৌতুক এবং কখন বা রোগাদিতে অভিভূত হইয়! জড়ের 
ম্যায় শয়ন ও উপবেশন পুর্ববক সংমারপথে ধাবমান হইতে 
লাগ্রিলেন। ত্রনে তিনি আশ] ও পিপামার বশবর্তী হইয়া 
চক্র-পতিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুর্ণমাণ হইতে লাগিলেন। তাহার 
সুখ ও স্বস্তি দুরে পলায়ন করিল। 

হে পতিদেবতে ! স্বপ্পপ্রা৭ শফরী মৎ্সজীৰি কর্তৃক জালে 
বদ্ধ হইলে. ে যেৰপ গতিশক্তি-হীন হইয়া থাকে, সর্বজ্ঞ সর্বব- 
এ আল্মাও পঞ্চায়কবর্গের সংর্গে বিষম বিষয়ব্য।পার-সমুহে 
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বিব্রত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর আকুল ও ছুর্দশী গ্রস্ত হইলেন । 
মোহ্মায়ার দারুণ পাশে তিনি সুদৃঢ়ৰপে আবদ্ধ হইয়াছেন ; 
আর তীহীর পলায়নের শক্তি নাই | দুরন্ত ক্লুতান্তমম নিষাঁদ- 
গণের দারুণ বাগুরা মধ্যে আবদ্ধ হইলে শান্তশীল স্গকুল যে- 
প্রকার আকুল ও জড়ভাবাপন্ন হয়, সর্ধবদর্শী আন্সারও সেই 
প্রকার শোচনীয় অবস্থা সংঘটন হ্ইয়াছে। ভূতপ্রপঞ্চের- 
প্রতারণীয় প্রতারিত হইয়।, তিনি যে গর্ভৰপ ভীষণ কারাগারের 
দাৰণ যন্ত্রণা উপুভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সেই যন্ত্রণা 

'পুনরায় নবীন্ুত হইয়া উঠিল | গর্ভবাম-কালে জ্ঞান ও ধ্যানের 
সহ্বাসাশ্রর প্রাপ্ত হইয়। তাহার সে ভীষণ যন্ত্রণারাশির অনেক 
পরিমীণে উপশম হইয়াছিল | কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ জ্ঞান ও 
ধ্যান এক্ষণে' তীহীকে পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিয়াছে। 
তাহাদের পরিবর্তে তিনি এক্ষণে রোগ-শোক-পরিতাপ-প্রভৃতি 

উহ্পাঁতপরম্পরায় পরিবেষ্টিত | কান, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 

আসিয়। উহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । কখন ব। 

প্রিয়বিয়োগে, কখন ব। অপ্রিয়নংযোগে তাহার হৃদয় বিদলিত 
হইতে লাগিল। 

এইকপে সর্বদর্শী সর্বপ্রভু আমা ভার্ধ্যাদি বন্ধুবান্ধবগণে 
পরিবারিত হইয়। দিন দিন অধিকতর আঁকুল্ ও ব্যাকুল হইতে 
লাগিলেন। এবং মহীমোহে সমাক্রান্ত হইয়া, আমার ভার্য্যা, 
আমার পুক্র' আমার গৃহ, আমার কন্যা, আমার মিত্র ইত্যাদি 
অসার সংমারের অলীক অনন্ব্ধ সন্বন্ধ কম্পনার অন্যুনরণ করিতে 
লাগিলেন। “আমার, এই ভ্রান্তি তীহার অস্তঃকরণে ক্রমেই 

দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল । পরমার্থচিন্তা এককালীন পরিত্যাগপূর্ববক 
এই মায়াময় বিশ্বমংসারের গতিবিধির অনুসরণ করিতে 

“আজ নিরনর ১৬৬ 
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লাগিলেন । এইৰপে তিনি একেবারে পরিণামপথ বিস্মৃত 

হইয়া দারুণ অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন হইয়। পড়িলেন | অকিঞ্চিৎ- 

কর অনিত্য সুখের জন্য নিত্য সুখের পথ একেবারে রুদ্ধ 

করিলেন। সংসারমায়ায় বিমোহিত হইয়া সন্তৌোবৰপ অসৃতের 

পরিবর্থে আধিব্যাধিশৌকতাপৰূপ দারুণ হলাহল সঞ্চয় 

+৯করিতে লাগিলেন | কখন পুভ্রশৌকে, কখন স্ত্রীবিয়োগে, 
কখন বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত ব্যথিত হইতে লীগিলেন। কখন 

বাদাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় রোগশোকপরিতাপানলে নিতান্ত: 

বিদ্ধ হইয়। যন্ত্রণাধাগরে সম্ভরণ করিতে লাগিলেন । কখন | 

দারুণ মোহ আসিয়। তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল | কখন 
ক্ষুধা, তৃষা, বিষয়লালসা ও প্রভুসেবা অপরিহীর্ধ্য হইয়া 
পদে পদে তাহার অন্তরের স্থখশান্তি অপহরণ করিতে 

লাগিল | কখন দারুণ অভিমীনভরে আক্রান্ত হইয়া, 

কখনও বা মান ও মনোচক্গজনিত ছুণিবাঁর ছুঃখপরম্পরায় 

পরিব্যাঞ্ত হইয়া! উন্মত্তের ন্যায় সংারমার্গে বিচরণ করিতে 

লাগিলেন | তখন এই সংসার তাহার পক্ষে দাবানলপ্রহ্বলিত 
ভীষণ অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । ত্রমে তাহার 
দুর্দশীর শেষ দশা উপস্থিত হইল | তিনি সংসার-জ্ালায় 
একান্ত জ্বালায়মান হইয়৷ স্ুখলাঁভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ 

পরিভ্রমণ করিতে লীগিলেন। কিন্কু অনিত্য জগতে স্থখ 

কোথায়? তিনি স্ুখলাভেচ্ছায় ইতন্ততং পরিভ্রমণ করিয়া 
দিন দ্দিন রুশ ও তুর্ববল হৃইয়। পড়িলেন। ক্রমে তাহার বার্ধক্য 

নয়। উপস্থিত হইল। বাদ্ধক্যের মমাগমেই জরার প্রাছু- 
হয়, কে | এক্ষণে তিনিও মে বয়োঝপনাশিনী জরা- 

শক আক্রান্ত হইয়া হতচেতনপ্রায় হইয়। পড়িলেন। তাহার 
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আর উঠিবার কি চলিবার কোন শক্তি রহিল ন! | জরার দারুণ 
প্রভাবে তিনি একেবারে জড়ের ন্যায় অবশ ও অবসন্ন হয! 
পড়িলেন। শ্বানকাশাদি নানাবিধ রোগ ক্রমে ত্রমে তীাহ।র 

দেহকে আশ্রয় করিতে লাখিল | এক্ষণে চিন্তাই একমাত্র 

তাহার উপাস্য হইল | আহারনিদ্রা একেবারেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল | কি দিবাভাগে কি রাত্রিযোগে তিনি কোন 

সময়েই তিলার্ের জন্য বিশ্রীমলাভজন্তি শাস্তিনুখ অন্ুভৰ 

ওক্করিতে পাইতেন না। দিবসে শিশুর ক্রন্দনে, পরিজনের 
কোলাহলে, প্রতিবেশীগণের কলহে তিনি মুহূর্তের নিমিত্তও 
শান্ঠিলাভ করিতে পারিতেন ন৷ | এবং রজনীতে জরার দারুণ 

যন্ত্রণায় এবং মধ্যে মধ্যে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দর্শনে তাহার সুখশান্তি 

একেবারে ভঙ্গ হইতে লাগিল | এইৰূপে তিনি জরাব্যাধিমোহ- 

মায়াপাশে নিতান্ত জর্জুরাভূত হইয়। ছুর্গম সংসারপথে অতি 

কষ্টে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
এইৰপে সংসারক্রেশে অতিকষ্টে কীলাতিপাত করিতে 

করিতে আম্মার সহিত কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হুইল। 
সেই মহাপ্,রুষের নাম বীতরাগ | তিনি কামক্রৌধলোভমোহীদি- 
শৃন্য এবং দ্বেষহিংষাদি-পরিবজ্ভিত| সাক্ষাৎ শাস্তিদেবী 
শরীরপরিগ্রহ করিয়। তাহার মম্মখে বিরাজমান | সরলতা ও 
মাধুরী তাহার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছে | 
তিনি নিংসজ, নগ্ন ও অব্যগ্র। আত! ত্বাহার সেই প্রকার 

শান্ঠিময়ী মুর্তি অবলৌকন করিয়া! তাহীকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি কে? আপনি কিৰপে 

নগ্নদদেহে যথাতথ। বিচরণ করিতেছেন? আপনার কি কিছু- 
মাত্র লজ্জাভয় নাই? আপনি কিৰূপে সর্ধবমাধারণের সমক্ষে, 
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এৰপ বিবস্ত্র হইয়! রহিয়াছেন? যাস ইহার কোনফারণবধিতে। 
পারিতেছি না| আম্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ বীতরাগ 
কহিলেন, হে মভিমন্! তুমি কি আমাকে নগ্ন নিরীক্ষণ 
করিতেছ? কিন্তু আমিত নগ্ন নহি। আমি আখম্মদৃন্ডিতে 
অণপনাকে ন্গ্ন বলিয়া জ্ঞীন করি না | ইন্ড্রিয়বিষয়াঁধীন ব্যক্তি- 
বই মর্য্যাদাজ্ঞান-পরিবজ্ঞিত হইয়া থাকেন | মর্যযাদাহীন 
ব্যক্তিরাই নগ্ন এবং তীহীরাই সর্ধদ। লঙ্জ1 ও ভয়ের অধীন । 
তুমি মর্ষযাদাহীন ও ইন্দ্রিবিষয়সমূহের বশবর্তী । কিন্ত 
মেৰপ নহি ; আনার মধ্যাদা আছে. | সুতরাং আমি নগ্ন নহি ৫ 

বীতরাগের এই প্রকার বচনাবলি আকর্ণন করিয়া আত্ম! 
বিন্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন ষে ইনি সামান্য পুরুষ 
নহেন। অতএব মর্য্যাদা কাহাকে বলে তাহা অবগত হওয়া! 
উচিত। তখন তিনি বীতরাগকে সম্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
হে ঠৃতত্রত ! আপনার কথাবার্তা ও ভাবডঙ্গি সম্্দায়ই আপনার 
অমানুষি শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 'অতএধ জিজ্ঞান! 

করি, পুরুষের মর্যাদা কাহাকে বলে, অনুগ্রহপুর্ববক সবিশেষ 
বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করুন| বীতরাগ 
কহিলেন, হে স্ুভগ ! বাহার চিত্ত সংসারের স্থখ-দুংখ-বিষয়- 

ভোগশচিন্তায় কোন ৰপে অভিভূত নল হয়, কামক্রোধাদি রিপু- 
গণের সহিত ইন্ড্রিয়গণ প্রবল হইয়া যাহার উপরে আধিপত্য 
করিতে না পারে, মেই ব্যক্তিই যথার্থ মর্্যাদীশালী পুরুষ। 
কিন্ত তুমি সংদ।রমায়ায় মোহিত হ্ইয়া ইন্দ্রির়গণের* দাসস্ 
করিতেছ । লোভ ও কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছ। 
তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিতে 
পার না। শৌকছুঃখাধিব্যাধির সহিত দাৰণ ভয়, লজ্জা, 
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উদ্বেগ ও চিন্তা তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছে, 
'জুতরাং কিৰূপে তুমি মর্ধ্যাদ।সিদ্ধ হইতে পারিবে ? তুমি এই 
পাপময় ইন্দ্রিয় সেবা পরিত্যাগ কর। নরকজননী বিষয়লাল- 

পাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও । সংদার-সন্মোহনকারী 
দীকণ মায়াপাশ ছিন কর | মর্ষাদ! স্বতঃগ্রবুত্ত হইয়া! তোমাকে 
আলিঙ্কন করিবে | তাহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই | 

অনন্তর আম্ম কহিলেন, আপনি যে লজ্জার বিষয় বলিলেন 

1 াহার কিন্ধপ প্রভাব আমার নিকট সবিস্তর বর্ণনা করুন 1 এবং 
যে যেরূপে লোকনদকল পরিকীর্ভিত হইয়া থাকে তাহাও 
আমার নিকট আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করুন | এই সমুদায় শ্রবণ 
করিতে. আমি অতিশয় কৌতুহলী হইয়াছি | বীতব্লাগ কহিলেন, 
হে মানদ ! লজ্জার প্রভাব অনীম। লজ্জার প্রভাবে লোকের মন 
অর্বদ] মুক্ছিতি ও কামনার বশবস্তাী হইয়া থাকে । তুমি 

এক্ষণে দেই লঙ্জাকর্তৃক সর্বতোভাবে আক্রান্ত হহয়াছ। 
আত্মা জিজ্ঞনা করিলেন, লজ্জ। কাহাঁকে বলে। বীতরাগ 
কহিলেন, যাহার ছার! পঞ্থাত্মার সংলীন হয় তাহাকেই লজ্জা 

বলা যায়। তুমি পঞ্চাত্মাহযোগী এই মাংসপিগুময় দেহকে 
লাভ করিয়াছ ; এই কারণে লঙ্জ সর্বতৌভাবে তোমার 
দেহকে আশ্রয় করিয়াছে । কিন্ত যাহাতে এই পঞ্চাতুকের যোগ 
বা লয় নাই এবং যিনি এক ও অদ্বিতীয়, দেই দিব্য পুরুষ কখন 
লঙ্জার বশীভূত হন না। তিনি দিব্যশক্তিসমন্থিত | ইন্দ্রির 
সেবাদি পরিহার করিলে তুমিও সেইৰধপ হইতে পারিবে । 
এক্ষণে সৃষ্টির প্রকার পরিকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
কুস্তকার যেৰপ মৃপিণ্ড হইতে স্বেচ্ছানুৰপ নানাপ্রকার ঘটাদি 
নির্ধাণ করিয়া থাকে, সেই পরমাতআস। দিব্য পুরুষ স্বীয় 
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ইচ্ছান্ুসারে জগতের সর্বপ্রকার সুষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া 
থ/কেন। এবং ঘটাদি যেমন পরিণামে বিনাশ ও লয় প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে | সেইৰপ সৃষ্টপদার্থমাত্রেই নীশ ও লয়শীল | 

অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে তাহারই নাশ আছে । কোন 
ৰপে কৌনকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না | ক্ষয়লয়- 

'প্বর্জিত সনাতন লোক কুত্রীপি দৃন্টিগোঁচর হয় না| একমাত্র 

সেই দিব্য পরম পুরুষ পরমাক্মীই অক্ষয়, অনন্ত, অদি ও অনাদি। 
তিনি সকলের অবধি ৰপে সর্বত্র সর্বক্ষণ বিরাজমান করিতে” * 
ছেন| ক্ষিতি, অপ্+ তেজঃ, মরু ও ব্যোম ইহারা সর্বত্রই 
বিরাজমান আছে এবং এই ভূতপ্রপঞ্চের সমস্িতেই জীবদেহের 

উৎপত্তি হইয়া থাকে 1 পিতা, মাতা, পুভ্র; কন্যা সকল দেহেই 
যখন ইহারা সমভাবে প্রবর্তিত হহতেছে, তখন লঙ্জাবিধান 

কোনৰূপেই হইতে পারে না| যেৰপ একচন্দ্র সহজ্স জলাধারে 
সমভাবে বিরাজমান হন, মেইৰকপ এক তুমি সর্বদা সকলের 

শরীরে সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছ | তুমি সর্ববজ্ ও দর্বদর্শী 

হইলেও মহামোহে আবন্ধ হইয়া! জীবসহ্ত্ে অবস্থান করিতেছ | 
সংসারের স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেই তোমার সম্পর্ক ও 

সংস্থান 'মাছে | তুমি পাপময় মোহময় মায়াময় যোনিদ্বার! 

পীনোন্নত বা বিগলিত পয়োধরদ্বার। এবং স্কুমার বা জরাজীর্ণ 
বয়সের দ্বারা নরকজননী স্ত্রীশরীরেও আবির্ভূত হইয়া অব- 

স্থান কর। এবিষয়ে কন্য। স্ত্রী মাতা ভগিনী কিছুতেই 
তোমার ইতরবিশেষ নাই। অতএব তুমি কাহীর লজ্জা করিবে ? 
যাহীরা তোমার সংসর্গী, তাহার! কিরূপে তোমায় লঙ্জা 
করিভে পারে? হে সর্বজ্ঞ! লোকসকলের যাহাতে আশ্ু- 
পতন হয়, সেই কারণে বিধাতা বুদ্ধিকে স্ করিয়া মোহকপ 
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খুদর্শন করিয়াছেন | নারীজাঁতি তাহীর প্রধান উদ্দাহারণ । 
আর তুমি যাহাকে”নারী বলিয়া! জ্ঞান করিতেছ, মে কখন নারী 
লহ | বিধাতা কামরূপী | তিনি আত্মবিনোদ সম্পীদন- 
বানায় $।লানহায়ে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহার 
অভিপ্রায় ছুরবগাহ্, তিনি এককালীন স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি 
করিয়াছেন । 

স্্ী-পুরুব সর্বত্র সম্ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছে এবং উভয়েই 
জীবশব্দে বাচ্য | যাহাদের পয়োধর ও যোনি নাই তাহারাই 
পুরুষ বলিয়৷ পরিগণিত | এবং যিনি সর্বতোভাৰে এরূপ 
কুচযোনির অম্পর্কমাত্রে অন্ুলিগ্ত, তিনিই জীবন্মস্ত | মন্ 
পুরুষের স্বৰপ এবং প্রকৃতি স্ত্রীর স্বরূপ বলিয়। পরিকীর্তিত 

হইয়া থাকে / এই ক্রীরূপিনী প্রক্কৃতি পুরুষের সহিত রমণ 
করিয়। থাকে | ভাবিয়া দেখিলে, সকলেই পিতামাতা, সকলেই 
পুত্র-কন্যা, নকলেই ভ্রাতা-ভগিনী | কিন্ত সংনারে কোন্ ব্যক্তি 
ইক্ড্িয়স্থধ ভরিতার্থ করিতে বিরত হইয়া থাকে; কোন্ 
ব্যক্তি ৭া সর্ধবভূতে আন্মভাব নংস্থাপন করিতে পারে 2 কোন্. 
ব্যক্তি আদঙ্গলিপ্সা ও সুহমমতা ছিন্ন করিয়। সমদর্শী হইতে 
পারে? কিস্ব। কোন্ ব্যক্তি বিষয়ভোগবাসনা হইতে বিরত 

হইয়। বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ? . 
তুমি এক্ষণে মোহপাঁশে আবদ্ধ হইয়। কলুষময় নরক- 

প্রতিম সংসারকুপে পতিত রহিয়াছ । স্থুতরাং এক্ষণে তোমার 
আতজ্ঞাম নাই! মোছের দারুণ অন্ধকারে তোমার জ্ঞান- 
চক্ষুঃ$ একেবারে আৰৃত রহিয়াছে | এক্ষণে তুমি আত্ম-মধ্যা্গাঁ 
বিবঙ্জিত ও সত্যজ্ঞানচ্যুত হইয়া সর্ববতৌভাবে এটি, 

অনুসারী হৃইয়াছ। তক্গিবন্ধন তুমি আমাকে বিবস্ত্র ও 
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লঙ্জাভয়হীন ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করিতেছ | . তুদি- 
শান্তির স্থখময় প্রদাদলাভে সম্পুর্ণ বঞ্চিত রহিয়াছ / এক্ষণে 
যাহাতে তোমার এই দারুণ মোহীন্ধকার বিদ্ুরিত ও বিজ্ঞীন- 
বল পুনরাগত হয়, মে বিষয়ে সবিশষ যত্রশীল হও | শান্তির 
নির্মল জ্যৌতিং তোমার নুদুরপরাহত রহিয়াছে | এক্ষণে 

' একমাত্র সেই শান্তির নেব কর তাহা হইলে তোমার সকল 
দুঃখের অবসান হইবে | 

বীতরাগ কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ! তুমি স্ত্রীর স্বরূপ আনু- 
পুর্ব্বিক শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বৃদ্ধা স্ত্রীর লক্ষণ কীর্তন করিতেছি, 

শ্রবণ কর। যাহার মাংস গলিত হইয়াছে, কেশ ও শরীরের 
লোমাঁবলীনকল শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং শক্তি শিখিল হইয়া 
গিয়াছে লোকে সাধারণতঃ তাহাকেই বুদ্ধ! বলিয়। থাকে। 
কিন্ত আমার মতে এরূপ স্ত্রী বুদ্ধাপদবাচ্যা নহে । বয়ৌরূপ- 
বিনাশিনী জরার আক্রমণে সকলেই উক্ত প্রকার বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে । বস্ততঃ সংসারীমাত্রেই বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য 
এই দশাত্রয়ের অধীন | হে সর্বজ্ঞ! যে নারী জ্ঞানপ্রভাবে 
নিত্য পরিবর্ধিত হয়েন, সংসারপাঁশ যাহাকে স্পর্শমাত্র 
করিতে পারেনা, যাহার বুদ্ধি সর্বদা পরমার্থপদবীতে 
প্রধীবিত।” মে নারী যুবতী হইলেও বৃদ্ধাপদবাচ্য। | তাহ।র 
কেশাদি পলিত না হুইলেও তাহার বৃদ্ধত্ব সি্ধ হইয়া থাকে । 
হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ঈদৃশী .জ্ঞানর্দ্ধা ললনাকেই লজ্জ। কর কর্তব্য । 
এবং ইনি সংসারে সর্বদাই অখগ্ডিত প্রতিষ্ঠা প্রাণ্ড হুইয়। 
থাকেন। ্ 

অনস্যর মহাপুরুষ বীতরাগ পুনর্ববার কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ! 
তুমি ষে মাতার কথা” উল্লেখ করিয়া আমাকে নিলুযর্দ বলিয়া! 
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[ 'তিরক্ষার করিলে, সংদারে দেৰপ জননী কোথায় 2 অর্থাৎ 
বাহাকে দেখিলে লজ্জা করিতে হইবে সেৰপ” জননী 

, জগতে অস্থলভ। জগতে জননী সকলেই হইতে ' পারে 
কামৰপী বিধাতা যখন স্ত্রীপুরুষের স্ৃন্টি . করিয়াছেন, 
তখন স্ত্রীপ্ররুষমাত্রেই জননী-শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ 
লোকে যহাকে জনমী বলিয়' নির্দেশে করে, তিনি কখন 
প্রকৃত জননী পদের বাচ্য হইতে পারেন না! । হে মহাঁমতে, 
বাহার চেতনাশক্তি অলৌকিক - ,*৯-৩ ঝঙ্ধ। অপ 
হয় না, ধঁহ। হইতে লোকের পরম জ্ঞান সাধন হইয়া থাকে, 
যিনি জীবগণের জীবন- ধারণের প্ররুষ্ট সাধন, যিনি 
সাধারণের হিতবিধান কারণে সর্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 
এবং ষাহার গুভাবে লোকে পরমার্থ পথ পরিস্করণপুর্ববক 
নুখসচ্ছন্দে স্ব স্ব জীবন যাত্র! নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই স্থমতি 
প্রজ্ঞাই এক মাত্র জননীপদ বাচ। মশেষিগণ এই প্রজ্ঞাকেই 
মাতা বলিয়া নির্দেশে করিয়া ঘাকেন। ফলতঃ প্রজ্ঞা ন] 
থাকিলে সংসার কোন মতেই রৃদ্ধিপথের অভিমুখীন হইতে 
পারে না। প্রভ্ঞাই সংসারাবদ্ধ জীবনের উন্নতির এক মাত্র 
কারণ। লোকে সংলসারসঙ্কটে পতিত হইলে, কেবল একমাত্র 
প্রচ্ঞাই সেই মনয়ে পথ প্রদর্শনী হইয়া জীবগণকে সেই 
বিপদ্াবর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে । এই নিমিন্ত বুধগণ্ 
মংন।রে প্রজ্ঞার মাতুৰ্ধপ সমাখ্যাত প্রদান করিয়াছেন । 

_. মহাপুকষ বীতরাগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মা! 
একেবারে বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন | এবং কিয়ত্ক্ষণ 
স্থিভাবে অবস্থান করিয়া কহিলেন, মহ্থাভাগ ! আপনি 
কে? আপনার নাম কি? এবং কোথায় আপনার 

৯৬১ 
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খাঁসন্থান ? আপনার চি রিনা চিনিরিনিন 
করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনার এই জ্ঞানগর্ড অস্বতো- 
পম বচনাবলি শ্রবণ করিয়া ততোধিক পরিতুষ্ট, হইলাম | 
আমি এতদিন যে দারুণ সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া! আনিতে 
ছিলাম, এক্ষণে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার সে সন্তা- 
পাননি এককাল!ন নির্বাপিত হইয়া গেল। এতদিনের 
পর আমার নঅংসারযাঁতনাভারের লাঘবত] লম্পাদিত 
ইইল। এক্ষণে অস্থুগ্রহপুর্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া! 
সামাকে চরিতার্থ করুন | 

বীতরাগ কছিলেন, হে সর্বজ্ঞ! যাহার প্রভূত প্রভাবে 
কামাদি রিপুগণ পরাজিত হইয়! দূরে পলায়ন করে, আশা, 
তৃষ ও বিষয়ভোগবাননা যাহার নিকট ক্ষণকালের নিমিত্ত 
স্থা প্রাপ্ত হয় না,যিনি এই সংলারকে অসার, অনিত্য 
ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়। জ্ঞান করেন, যাহার প্রভাবে জাবখণ 
আত্মদোষ অনুধাবন ও কার্য নকলের যথাবথ গতি বিনি- 
য় করিতে পারে, আমি সেই সংসার প্রনিদ্ধ বীতরাগ | 

. যে আশার মোহুপাশে মুগ্ধ হইয়া জীবগণ অসাধ্যলীধনেও 
প্রত হইয়া! থাকে, পদে পদে প্রতারিত হুইয়াও লোকে 
যে আশাকে পরিত্যাথ করিতে পাঁরে না, যাহার মায়া- 
জালে পতিত হইয়া জীবগণ সামান্য সুখের নিমিত্ত শ্ীয় 
প্রাণও পণীভূত করিতে কাতর হয় না, কি বালক, কি যুব 
কি বৃদ্ধ, কি পঙ্গু কি আতুর, কি অন্ধ $ ব্যক্তিমাত্রেই যাহার 
গুতারণায় প্রতারিত হুইয়া নানা প্রকার অসম্ভব কল্পনায় ঁ 
প্ররত্ত হইয়! থাকে, সেই আশারূপ ঘোর মায়াবিনী আমার 
নিকটে তিলার্দের নিমিতও স্থান প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান 
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খ্ুদ্ধিবিংসকারী পরম রিপু ক্রোধ আমার দর্শনমাত্র দুঙে, 
পলায়ন করিয়! থাকে । সংলারসংযোহুনকারী . দারুণ 

মোহ আমার নাম শ্রবণমাত্র আুর্য্যোদয়ে ভিমিররাশির 
সায় তিরোছিত হইয়া যায়। অধিক কি, হুরাকাজ্জষা ও 
হুরধ্যবসায় যাহার নিত/সহচর, এবং ত্রিভুবন গ্রান করিয়া 
যাহার বিনিবত্ভি সাধন হয় না, সেই লোভরূপ ছুরস্ত পিশা- 
চও আমার ত্রিলীমায় আনলিতে পারে না। সে মনোজ্ঞ ! 

তোমার মঙ্গল হউক ! তুমি সংসা'রবন্ধন ছন্ত্রি করতঃ মুক্তি 

পথের অভিমুখীন হও ! এবং মদশয় ভাত! বিবেককর্তৃক 
সযত্বে সদৃত হও | 

আত্মা কহিলেন, ছে মহাত্সন্! আপনার আতার বূপ 
৩ লক্ষণ বর্ণন করিয়! আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন । 

বীতরাগ কহিলেন, হে মতিমন্ ! তোমার নিকট তীহার 
রূপ 1 লক্ষণাঁদির বিষয় কিছু বর্ণন না করিয়! তীছাকে 

আমি-তোঁমার সমক্ষে আহ্বান করিতেছি, তুমি স্বয়ৎ তীহার 

পরিচয় গ্রহণ কষর। এই বলিয়া তিনি সুমধুরসস্তাষণে 
বিবেককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! তুমি 
তোমার পত্রীঘ্ঘয়সহ সত্বরে এই স্থানে আগমন কর । 

ভ্রাতার আহ্বান শ্রবণ করিবামাত্র মহামতি বিবেক 

ভার্য্যাদ্য়সমভিব্যাহারে সত্রে তথায়" সমাগত হইলেন । 
তার পতীদিগের নাম ক্ষমা! ও শীস্তি। ইহ্ধহাঁর। উভয়ে 
নমানরূপেখণশালিনী ও সব্বহ্বলক্ষণসম্পন্ধা। ইহুণরা 
হাহাকে আশ্রয় করেন তিনি সর্বসুখসমৃদ্ধিসম্পত্ন ও সর্ব- 
বিষয়ে কল্যাণভাজন হইয় থাকেন, এবং সম্ভোধ ও আনন্দ 
চিরকাল শীছার পরিচর্য্য) করিয়া খাকে। যে ্ছানে 



২ পদ্রপুগাণ 4 

ইহাদের সমাগম নাই, সে স্থান হঃখের জন্মভূমি, পাপের 
বিলাসস্থল, অস্থুখের ক্রীড়ামদ্দির এেবং অসন্তোষের 
কৌতুকাগাররূপে পরিগণিত হয়। যে স্থানে ক্ষমা ও 

শাস্তির অব্ডাঁব, সে স্থানে সুখ ও স্বস্তির সম্পর্ক নাই । 
কশ্যপ কহিলেন, ছে পতিদেবতে দিতে ! যেমন দিন- 

, প্রকাশক প্রভাকরের প্রকাশে জথতের লমুদা় তিমির- 

রাশি একেবারে তিরোছিত হইয়! যায়, তন্ত্রপ সর্ববদশী+ 
সর্বজ্ঞ, পর্ধবগীমী, সর্বব্যাপী, অর্বতত্্পরায়ণ ও সর্বজ্ঞান- 
বিশারদ বিবেকের উদয়ে লোকের হৃদয় হইতে বিষম সন্দেহ- 
জালরূপ অন্ধকাররাশি এককালীন দুরীভূত হুইয়৷ যায়। 
তাহার সহিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরম বন্ধুত্ব । সর্ববিধ 
কল্যাণ তাহার পরিচারক এবং সর্ধসয্দ্ধি তীহার পরি- 
চাঁরিকা | তীহার কন্ঠাদ্বয়ের নাম ধী ও ধারণা, এবং জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের নাম যোগ? সংসারে সর্ধত্র ইহাদের পৃজা ও 
প্রতিষ্ঠা, পরিগ্রহ ও , বুমাননা দেখিতে পাওয়। যায়। 
ধীধারণাবিহীন ব্যন্ভির জীবনধারণে ক্লোন ফল নাই। 
তাহাদের সছিত জড়পদার্থের কিছুমাত্র বিভিন্বঙ! নাই। 
তাহাদিণকে কেহ শ্রদ্ধা বা সমাদর করে ন1। মুর্ঘ ও 
নির্বোধ লোকদিগের ন্যায় তাহার! সকলের নিকট স্বণ! ও 
উপস্বাসভাজন হইয়! থাকে । সুখের পথ নিরাকরণ করিতে 
তাহারা সর্বতোভাবে অক্ষম । তাহাদের জীবন চিরকালই 
হুঃখে অতিবাহিত হুইয়|-থাকে। 

কশ্যপ কহিলেন, হে মানদে ! লোকমাত্রেই যাহা পাই- 
বার অভিলাষ করিয়া! থাকে, মহাতপা মহর্ষিগণ বাহ! প্রাণ্ড 
হুইবাঁর কামনায় আজীবন কঠোর তপোব্রতের অনুষ্ঠান 
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$ করিয়া থাকেন, সেই সর্বজনপ্রার্থনীয় পরমার্থময় যোক্ষই 
বিবেকের মছ। নিলয়ম্বরূপ ! বিবেক সর্ববিধ সুলক্ষণে 
বিভূষিত। তাহার আশা? পরিগ্রহলিপ্সা, মায়া, মমতা, 

অহঙ্কারঃ অভিমান, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিৎসা, 
ঘ্বেষ, মদ, মাঁৎসর্য্য এ সমস্ত কিছুই নাই। তিনি সর্ব- 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছেন । কাহারও সাঁহত 
তাহার বিবাদ নাই তীহার অস্তঃ নির্মল 

র্বদাই প্রসন্ন । তিন সর্বপ্রকার সদৃগুণের আধার 
তাহার রূপ অতিশয় শ্ুশোভন। তীঁহাকে 

বন সকলের অস্তঃকরণ প্রফুল ও নির্মল আনন্দরসে 

আপ্ল,ত হয়। লোকস্থিতিবিধানের সাক্ষাৎ সাধন সনাতন 

ধর্ম এবং মৃতি তাহার অমাত্য | 
২. মহামতি বিবেক স্ত্রী পুত্র কন্যা ও অমাত্য প্রতৃতির 
সহিত তথায় সমাগত হুইয়! মহাভাগ বীতরাগকে জিজ্ঞাল। 
করিলেন, ছে ভাত ! আমাকে কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন 

তাহ! নির্দেশ করুন । 

বীতরাগ কহিলেন, হে মহাভাগ ! সর্বব্যাপী সর্বপ্রভূ 
আত্ম! জ্ঞান ও ধ্যানের উপদেশবাক্য অবহেলা করিয়া ভূত- 
প্রপঞ্চকর্তৃক প্রতারিত হুইয়াছেন। তিনিই এক্ষণে এই 
মছাপুরুষরূপে তোমার সম্মুখ অবস্থিতি করিতেছেন ! 
ইনি পঞ্চাত্মকবর্গের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই এই বিষম 
সংসারষক্ত্রণায় নিয়ন্ত্রিত হছইতেছেন'। এক্ষণে তুমি স্বয়ং 
ইক্ধর সরিশেধষ পরিচয়া্দি গ্রহণ কব 7 

মহা প্রাজ্ঞ বীতরাগ্া এই বলিয়া বিনিরুভ হইলে, বিবেক 
কহিলেন, ছে দেব! আপনি বিশ্বের অধিনায়ক, সর্বব্যাপী, 
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০০ ৃ | | | কও সর্কপ্তু। আপনার অধিষ্ঠানব্যভীত সংসারের (ক: 
.এমসধিষ্ঠান ও সত্তা সংঘটিত হইতে পারে না! । আপনি 

নংসারক্ষেত্রে আমন করিয়া কি প্রকার জুখসৌভাগ্য সক্ল, 
লত্ভোগ করিলেন, তাহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্তন 
করুন 1 

.. মহাভাগ আত্মা বিষ বদনে কহিলেন, হে মহামতে ! 
আমার অবস্থ। আপনি স্বচক্ষেই দর্শন কারতেতেন। আমি 
আপন রুদ্ধির দোবে এই সমন্ত কল প্রাপ্ত হইয়াছি। 
প্রবঞ্চক তভূতপ্রপঞ্চ আমাকে সুখের পথ হুইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে । আমি জ্ঞান ও ধ্যানের নিষেধবাঁক্য অব- 
হেলা করিয়া যেষন তাহাদের আমন্গত্য করিয়াছিলাম | 
এক্ষণে তাহার উচিত কল প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমতঃ 
গর্ভবাসের অপরিমীম যাতনায় নিরস্তর দগ্ধ হইতে 
থাকি। পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন জ্ঞান ও ধ্যান 
আমাকে একেবারে .পরিত্যাগ করিল । -.আমার যন্ত্রণা 
রাশির ও উত্তরোত্তর. বৃদ্ধি হইতে লাগ্সিল। পদে পদে 
ছৃঃখ ও বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে লাগিলাঁম | সেই সময় 
যে সমস্ত উৎকট রোগনমুহকর্তৃক আক্রান্ত হুইয়াছিলাম 
তাহা স্মরণ হইলে এক্ষণে হৃৎকম্প উপস্থিত হুয়। 
বাল্যাবস্থার ক্রেশরাশি বর্ণন করিতে আমার হাদয় 
বিদীণণ হইয়া যাইতেছে । তখন শরীর সর্ধদাই এ 
কেবল মলমুত্রে জড়ীভূত থাকিত।  হুস্তপদ থাকিতে 
উঠিতে কিন্বা চলিতে পারিতাম ন! | ্তচাহুষ্ধই জীবন- 
যাত্রা নির্বাহের একমাত্র উপার “ছিল, স্কুধা বা তৃষ্ণা 
পাইলে কাহাকে ও বলিতে পারিতাম না, কিন্বা নি ₹ুইডে 

অপপ্শলা খাছি 

পি 
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তাঁছা। নিবারণ করিবার কোঁন ক্ষমভা ছিল না । -বখন, 
কোন বিষয়ের অত্যন্ত কষ্ট হুইত তখন কেবল ভ্রচ্দ 
করিয়া মনের সেই ছ্র্িস হুঃরখখ প্রকাশ করিভাষ | 
রোদনই বালক গণের স্বকার্ধ সাধনের একমাত্র উপায়! 
কিন্তু জননী বা অন্য কেহ তাহাতে যদি জানিতে ন1 
'পারিতেন তাহা! হইলে আর তাহার কোন প্রতিবিধান 
হইত না। নিদ্রায় অভিভূত হুইয়।ই অধিক সময় যাঁপন 
করিতাম | মায়াজীবীর আয়ত্তে 
থাকিয়া "অপরের ইচ্ছান্থসারে নাচিয়া খেলিয়। থাকে, 
আমিও সেই প্রকার আন্যের নিতান্ত আয়তাঁধীন হইয়া 
তাহার ইচ্ছানুসারে কখন নাঁচিতাঁম, কখন খেলিতাঁষ, 
কখন ছানিতাম কখন বা কাদিতাম। 

এই বূপে শৈশব ও বল্যকাল অভিবাহিত হইলে 
ক্রমে ঘোর যৌবনকাল শআাপিয়া উপস্থিত হইল । 
সঙ্জে সঙ্গে, কাম, মত্ততা, অভিমান, অহঙ্কার, মণুসর 
ও আত্মপধ্যাপ্তি প্রভৃতি বলবান শক্রগণ বর্ধনোন্যুখ 
হইয়া স্ব স্ব অভিমত পথে আমাকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিল। ক্রমে আমার ধৈর্যাড্যতি হইতে লাগিল । কোন 
ক্রমেই আর হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 
তখন একমাত্র ইক্দ্রিয়সেবা ও বিষয়চর্ঠা বলবত্তী হইয়া 
উঠিল । সুবতী রমনীগণের ক্রীড়ান্বগ হইয়া দিবানিশি 
কেবল তাছাদেরই* মনোরঞজনে নিযুক্ষ রহিলাম। যুবতী- 
সঙ্গ ও বিষয়সেবাই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাঞিলাঘ। 
কিন্তু বুধের পথ যে *একেবারেই রুদ্ধ হইল ভাঙা তখন 
আমার গ্রাতীতি ছইল ন'। ক্রমে অনু, অসস্ভোষ, উদ্বেগ. ও 
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সুখের অতম্ববতণে দিব।রাত্র আনণ করিগাও কোথায় দেখিতে 
পাইল।ম না। আস্তঃকরণ অকারণে হর্ষিত ও সন্তপগু ও 

নইলসা মন ও স্তত্তিত হইতে লাগিল? হায়! কেজানিত 

যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে এত কষ্ট, এত যক্ত্রণ। এত অস্ুখ 
, ও এত বিপদ সন্থ করিতে হয়!) যে যৌবনের সমাগমে 
তাহাকে চিরহ্খময় ও ন্ুখপ্রদ বলিয়া! জ্ঞান করিয়াহিলাম 

সেই হুখের যৌবন পরিণামে যে এত অসুখের কারণ হইবে 
তাহা] কে জানিত? যাহা হউক এফণে বার্ধকাকাল উপ- 
স্থিত? পুভ্রকলব্রবন্ধু-বান্ধবের সহিত আশ ও উৎদাহ 
আমাকুক পরিতণাণ করিবাতছ। এফহছে কেবল শোকনন্ত।পই 

এ রুদ্ধ জীবনের এক নত সহচর । সুখের আশা.ঞতকবারে 

আমার অন্তর হইতে তিরেো্ত হইয়াছে । ইহ শীীবনে আর 
কখন যে নুহের যুশ সন্দর্শন করিব তাহ? ভ্রমেঞ্ড জ্ঞান করিনা । 
দিবানিশি হুঃখরাশি ভোগ করির1 নিতান্ত অবশ ও অবসন্ন 
হুইয় পড়িয়।হি । ইহ জগত একফণে কহারইবাআশ্রম গ্রহণ 

করিব? কেহই বা আশ্রাাদান করিবে? আমি এক্ষণে নর্বশ কত 

হীন হুইয়। জড়পদার্ধের হ্যায় পতিত রহিয়াছি। হায়! কে 
জানিতবে পঞ্ধাত্মকের সংনর্গে আজীবন দারুণ কষ্ট ভোগ 

করিতে হইবে! কে জানত যে আমাকে দারুণ মোহপাশে বন্ধ 
রাখবার নিমিত্ত তাহার? মন্ত্রণ। করিয়। আমার সহিত মৈত্রী 
করিতে আপিয়াহিল! যদি কোন সুত্রিজানিতেপারিতাম ষে 

প্রবঞ্চক পঞ্চাত্মকের সংস্গা হইলে এইরূপ ভয়াবহ অধীনতা- 

যৌন্তু, বহন করিতে হইবে, তাছ। ছইলে কি জ্ঞানের উপ- 

. দেশ "অবছেলা ও ধ্যানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতাম। 
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4খদি জানিতাম যে, দেহযোগ সঙ্ঘিত হইলে বিন! 
বন্ধনে, বিনা কারায় বন্ধ হইতে হুইবে, তাহা হইলে 
কি কেবল আত্মরুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়। কার্য করিতাঁম ?? 
হায়! কি কুক্ষণে সেই পাঁপ পঞ্গাত্মকের নয়নপথে পতিত 
হুইয়াছিলাম | না জানি কত দিন আর আমাকে এই পাঁপময় 
২সারনরকে অবস্থান করিতে হইবে ন1! জানি কত 

দিনে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিব। হায়। আমি জীবিত 
থাকিয়াও ম্বত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । 
বিধাতা বোধ হুর আর আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না ॥ 
অথবা আমার পরিত্রাণের" নিমিতই তিনি বোধ হয় কপা! 
করিয়া আপনাকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন; হে 
মহাভাগ !. আপনি এক্ষণে কোন উপায়ে এই দারুণ 
যন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। এ অনীম 
যাতনারাশি আর আমার সহা হয় না। দাবদগ্ধ কুরজের 
স্যার আমি যক্ত্রণায় অতিমাত্র অস্থির হইয়াছি। অতএব 
যাহাতে আমি . এই ভীষণ সংসারনরক হইতে সহজে 
নিষ্কতিলাভ করিতে পারি, মাপনি তাহার কোন প্রভীকার 
বিধান করুন । 

বিবেক কহিলেন, হে জগৎপতে ! আপনি নিষ্পাপ, 
আপনাতে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই” ঞ্রেবং আপনি 
নিদ্ম্দ। আপনি মহাভাগ বীতরাগের শরণ গ্রহণ করুন । 
তিনিই, আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়। 
দিবেন। ইহার পরিধেয়, সঙ্গ বা আধার নাই। ংসার় 
কিছুতেই ইহাকে বশীভূত করিতে পারে না? কিন্ত 
সংসারকে ইনি বশীভূত করিয়াছেন। ক্মেহছমমতা, 

৯৩২ 



(কিৎলাহেব, টি নান নিন মায়ামোহ, বণ কাঁদ"। 
£ক্রোধ কেছই ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে সা। দিজ্য 
'কুখ ও নিত্য সন্তোষ নিয়ত ইহ্ধকে উপসন। করিয়া! থাকে । 
শাস্তি ইহার নিয়ত আজ্ঞাপথবর্তিনী | ইহার আয়ে 
লোকে জীবন্ম,ক্তি গ্রাণ্ড হইয়া থাকে। ইহীর সংসর্গে 
পাপ বা অজ্ঞানের সম্পর্কমাত্র নাই? ইনি কাহারও 
অপেক্ষী নছেন, কিন্তু সকলেই ইহার অপেক্ষ: করিয়া থাকে৷ 
ইহার কাছারও প্রতি স্পৃহা বা অভিলাষ নাই, কিন্তু লক- 
লেই ইহাকে পাইবার নিমিত স্পৃহা ও অভিলাষ করিয়! * 
থাকে । ইনি সকলেরই বরণীয় |. আপনি ইহার আশ্রয়ে 
নর্ধবিধ তুখশান্ত প্রাপ্ত হুইবেন। এবং আপনার 
সর্ব সস্তাপ নিবারণ হুইবে। আপনার সর্ধবিধ ভয় ও 
বিষাদ দূরীভূত হইবে এবং আর আপনাকে ভূত- 
প্রপঞ্চের বশীভূত হুইয়া সংসারজালে আবদ্ধ হইতে 

হইবে না । ৃ 
বিবেকের এই কথা শ্রবণ করিয়া. আত্মা পুনরায় 

বীতরাগের শরণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বীতরাগ তীঙ্াকে 

পুনর্বার বিবেকের শরণ।পন্ন হইতে বলিলেন । বীতরাগ 
কহিলেন, হে মতিমন্! বিবেক হইতেই তুমি পরমার্থ- 
জনিত নিত্য সুখ ও শান্তি প্রাণ্ড হুইবে | 

তখন: শুদ্ধাত্বা আত্মা পুনর্বার মহাত্াা বিবেক মহাঁ- 

মতির সম্মীপে উপনীত হুইয়! কাতরবচনে কছিতে লাগি- 
লেন, ছে মহান্ুভব! শাস্ত, শুদ্ধ, পরমন্বরূপ, পবিত্রাত্ম। 
বীতরাশগের আদেশক্তমে আমি পুনরায় আপনার শরণাপন্ন 
হুইয়াছি। এক্ষণে এই হুরস্ত লংসারসঙ্কট হুইতে ধাহাতে 



- চর পু 

)ন্কৃতিলাভ করিতে রা পা করিয়া! তাহার পন্থা 
প্রদর্শন করুন।. আর আমাকে প্রত্যাখান কন্ধিবেন না|... 

. মহাপ্রাজ্ষ বিবেক কহিলেন, হে মহাভাগ্ন ! আপনি 
' স্াছার উপদেশ অগ্রান্ করিয়া এইরূপ গ্রহন জঙ্কটে 
পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে নেই সর্বদশী, সর্ধগামী, 
সর্ববকার্ধ্যদক্ষ, মহাভাগ জ্ঞানের নিকট গমন করুন। 
তিনি সুখের প্রক্কষ্ট পন্থা অবগত আছেন। তিনিই 
আপনার ম্ুক্তিপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন । 

'তাছাঁতে আর অন্দেহমাত্র নাই। 

. কশ্যপ কহিলেন, হ্কেকল্যাশি! আম্মা দারুণ হুঃখের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার নিখিত একাস্ত 
অধীর ও. নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি মহামন 
বিবেকের এই কথা শ্রবণমাত্র অনতিবিলম্বে সর্বজ্ঞ 
জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হুইয়। কাতরবচনে স্বীয় হৃদগত 
ভাৰ প্রকাশ করিলেন। আত্মা কহিলেন, হে জ্ঞান! 

হুর্য্দেব যেরপ,জগতের সমস্ত তিমিররাশি বিনাশ করিয়া 

থাকেন, তুঁমিও তজ্মপ জীবগণের হ্ৃদয়াকাশ হইতে অজ্ঞান- 
রূপ দারুণ অন্ধকার বিদ্বরিত করিয়া দাও । তোমার 

তেজঃ অসীম এবং তুমি সর্ধভাবপ্রদর্শক £! তুমিন! 
থাকিলে জীবগণ পদে পদে নানাবিধ হুঃখ-ও বিপদে জড়ী- 
ভূত হুইত। বাহার চক্ষুঃ নাই তাহার তুমি চক্ষুংস্বরূপ । 
এক্ষণে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি | তুমি আমাকে 
সুখের প্রকুষ পন্থ! প্রদর্শন কর। 

সর্বজ্ঞ আত্মার ডুখাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া জান 

কহিলেন, হে দেব! আপনি জগতের অধাশ্বর । আমরা, 



জো পরিচারকমাত্র রে শাবি ও ধ্যান আপ; 
১নাকে বারবার নিষেধ কিতা । কিন্তু আপা 

ও আমাদের উপদেশ অগ্রাহ্হ করিয়া ক্রুরমতি পঞ্চাত্মবব- 
টু সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিলেন? এবং তাহাদের 
সংসর্গে সংসক্ত হুইয়াই আপনি আপনার দোষে 
এই ক্ারুণ বিষাদ সম্পাদিত করিলেন । তখন আমাদের 
উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলে, আপনাকে ঈদৃশী বিসদৃশী 
দশ]! সম্ভোগ বা এবস্বিধ নিদারুণ যাতনারাশি সহ 

করিয়া পাঁপময় সংসারনীরয়ে বিষর্ুমর ন্যায় নিয়ত 

বিচরণ করিতে হইত না । এই খলপ্রক্কাতি পঞ্চাত্মকগণ 
নিরতিশয় ক্রু রকর্মা। ইহার! বিনাপরাধে লোকের 
সর্বনাশি-সাঁধন করিয়া থাকে । ইহাদের বিষম মার়াপাশে 
একবার পতিত হইলে কাহারও আর কোন মতে 
নিস্তার লাই ! আপনি নিতান্ত শুদ্ধ ও শাস্তত্বভাব হইয়াও 
ছ্রাত্মাগপের  হুশ্চেষ্টার লক্ষ্টীভূত হুইলেন। যাহা 
হউক আর আপনার কোন চিত্ত! নাই। আপনি এক্ষণে 

ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করুন, তিনিই আপনাকে সুখের 
প্ররুষ্ট পশস্থা প্রদর্শন করিবেন | 

জ্ঞানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মা তৎক্ষণাৎ 

ধ্যানের শরণ গ্রহণ করিলেন । আত্ম! কহিলেন, হে 

ধ্যান! আমার হ্র্দশীর একে শেষ হুইয়াছে। আমি 
নিতাস্ত অবসন্ন ও বিপন্ন হইগ্াছি। এক্ষণে আমাকে 
কোনরূপে রক্ষা! কর! আমি যাহীতে এই দারুণ 
২সারনরক হুইতে নিক্কৃতিলাভ করিতে পারি, এক্ষণে 

তাছার - কোন উপায় বিধান করিয়া! আমার নিমিত 



নত ই ও তলত ৯ ৩ 
রি সি, 

পৃ 

গর জুখমার্ধ আবিষ্কৃত করিরা দাও (কসর আছি 
& হুর্ণিবায় মরকযন্ত্রণা লঙ্ব করিতে পারি আ11. 

আত্মার তাদ্বশী হ্রবস্থা অবলোন ও ভীন্বার এরই 
প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহামতি ধ্যান লাস্নয়- 
বচনে কছিলেন, ছে তাত ! আমি সর্ববদ1 সর্বকর্শে সুসংস্ফিভ 
হইয়া আছি । আমার সাহাষ্য-বতিরেকে কাহার কোন 
-কার্্য সুসম্পন্ন হয় না । এই কারপনিবন্ধন মহামতি বীতরাঁগ 
ও বিবেক সর্বশক্তিময় হইলেও কদাপি আমার আশ্রয় 
পরিত্যাগ করেন না। যাহা! হউক অধুন! আপনি জ্ঞানযুক্ত, 
হই, অবিকম্পিতঃ নিরাহাঁর, নির্ঘন্দ ও নিশ্চল হইয়া 
বিবিস্তাসনে অধিষ্ঠানপুর্বক স্থিরতর বুদ্ধিযৌগ-সহকাঁরে 
ধ্যানযোশখ, অবলব্বনপূর্বক, আত্মাঘারা! অতয্মাকে ভাবন। 

করুন। তাহা হইলে আপনি নির্বণমুক্তি লাভ করিয়! 
বৈষ্ণবপদ্দে অধিৰঢ় হইবেন। আর আপনাকে পুনর্বার 
দারুণ গর্ভষন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইবে না । 

নবম অধ্যায়। 

কশ্ঠপ কহিলেন, হে পতিরতে ! ধ্যানের এইগপ্রকার জ্জীন- 
গর্ভ বচনাবলি শ্রবণ করিয়া, আম্মার [দব্যচ--$ প্রস্ফুটিত হইল । 
এতদ্দিনৈর পর তাহার অন্তঃকরণ হইতে দারুণ মোহমেঘ 
অন্তহিত হুইল। এতদিনের পর তাহার স্দয়ে জত্যের 

আলোক প্রবেশ করিল। এত দিনের পর তার মায়ামমত 



স্লা ী শি সি ২ সি ও 

ধন ধ্যানযোগ্নের বশীচুত হই! পঞ্চভূতময় দেহ পরিত্যাগ 
পুর্ব নির্ববাণসুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।: 

হইয়া, :আত্মজঞান চুরির ্ি 
৫ 

হে কল্যাণি! এইৰপে আমার সহিত দেহের যোগ ও 
বিষোগ্ব সংঘটন হইয়া থাকে । এবং ইহু। শ্বভাবসিদ্ধ। যতদিন 

'পর্ধ্যস্ত জীবগণ জীবিত থাকে,--যতদিন তাহাদের কায়প্রাণের 
' বন্বন্ধ থাকে; ততদিন সংমারের যাবতীয় পদার্থের সহিত তাহাদের 
* সংত্রব থাকে»--ততদ্দিন মাতাপিতা পুভ্ত্রকলত্রের সহিত তাহাদের 

সম্বন্ধ ধাকে। কিন্তু কায়প্রাণের বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে তাহাদের 
সকল নংভ্রব,---সকল সম্বন্ধের একেবারে পর্য্যবসান হইয়া 
ষায়। এই তুমি জীবিতা রহিয়াছ, এই মুহুর্তমধ্যেই হয় ত 
তোঁনার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইতে পারে। তখন তোমার 
পিত। মাতা আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকিবে ? এ মায়াময় সংসারের 
অপরাপর ভোগ্য ও বিলাসদ্রবয সকল কে উপভোগ করিবে ? 

কেহই তোমার সহগমন করিবে না,_-ভো'গ্য বা প্রিয়পদার্থ- 
সমুহের মধ্যে কিছুই: তুমি সঙ্গে লইয়া, যাবে না! 
তোমার জীবনের সহিত দেহের বিচ্ছেদ-সংঘটিত হইলে, 
পিতা, মতা, পুন্রপ্রসভ্থতি সকলেরই শহ্তি চিরবিচ্ছে 
সংঘটিত হইবে। অতএব কাহারও মৃত্যুতে বা বিরহে 
দুঃখিত ও শোকার্ত হইয়া বিলাপ-পরিতাপের বশবর্তী হওয়া 
কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। যখন অনিত্য ও বিনশ্বর 
জগতের সকলই অনিত্য--সকলই বিনশ্বর, তখন সেই অনিত্য 
ও নশ্বর পদার্থের নিমিত্ত শোঁকতাপ প্রকাশ করিয়া আবনাশী 

-আযমার ক্লেশোৎপাদন করায় কি ফলোদয় আছে ? তবে তুমি. 
কি নিষিত্ত জৃতবিয়োগস্তাপে একান্ত অভিস্ূত হইয়া) পরিণামে 



চপ নএদান নি ? ছেকলযা! 
তুমি শোকলস্ভাপ পরিহারপুর্ববক হৃদয়কে শান্ত কর। এ 
সংসারের অনিত্য লসহ্বন্ধ-বন্ধান ছিন্ন করিয়া নত সুখা 
করিতে চেষ্টা কর । এই আত্মাই পরব্রঙ্গ। ইনি নিত্য ও সত্য- 

স্বৰূপ এবং ইহার ক্ষয়। বিনাশ, আদি বা অন্ত নাই ! ইহার 
জম নাই, মরণ নাই, ৰপ নাই, লয় নাই| ইনি লর্ববজর, 
সবর্ধবদর্শঁ, সর্ববস্বামী, সর্বব্যাপী ও অর্বগামী । ইনি জত্য,' 
রজঃ ও তমঃ এই গুশত্রয়ের আধারভূত। ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই বিষ 
এবং ইনিই রুদ্র। ইনিই লোকত্রয়ের হন্টি, স্থিতি ও সংহারের 
একমাত্র কারণ। ইনিই স্বপ্নং সনাতন ধর্ম ॥ ইনি স্বয়ং মাতা, 
স্বয়ং পিতা, স্বয়ং পুত্র ও স্বয়ং কলত্র। এই আত্মাই ত্বদীয় 
পুত্রৰপে দৈত্যগণে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহীরই প্রভাবে 
দেব ও দানবগণের সম্পত্তি | কিন্তুদেবতাগণ হুরাম। দানব- 
দলের ম্যায় উদ্মার্গগানী হইয়া কখন ধর্মের অবমাননা করেন 
না। তাহারা স্বভাবতঃ ধর্মপরায়ণ। কিন্তু তোমার পুক্রগণ নিয়ত 
অধর্মপথে বিচরণ করিত। নেই পাপেই তাহার! বিনাশ প্রাপ্ত 
হুইয়াছে ৷ ধর্ম ভগবান্ নারায়ণের অঙ্র ও সত্য তাহার হৃদয়- 
স্বৰপ। জগজ্জীবন জনার্দন সত্য ও ধর্মপ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি 
সর্বদাই সুপ্রনন্ন। যাহারা নিয়ত অত্য ও ধর্ম্রপথে বিচরণ 
করেন, তাহারা কখন অস্থখ বা অসন্তোষের মুখ দর্শন করেন 
না। নিত্যনখসস্টোগে তাহাদের পবিত্র জীবন অতিবাহিত 
হইয়া থাকে। মত্য ও ধর্মভীরু লোক নিতান্ত নিরুষ্টবর্ণ 
হইলেও সকলের পুক্সনীয় হইয়! থাকেন । পাপপথের পর্যযটক- 
গ্রণের পরিণাম অভীব,ভয়ঙ্কর। বিশ্বপাভা নারায়ণ ধর্মাদেষী 
ব্যক্তির প্রতি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া আঁশু তাঙ্থার বিনাশ- 



কীধন করিয়া থাকেন । দেবতাগণ অনুক্ষণ ধর্দমার্গে বিচ 
করিয়। থাকেন, এই মিমিত্ত চক্রপাঁণি জনার্দদন লর্ববদা! তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। থাকেন। কিন্তু দৈত্য, দানব ও সিংহি- 

কার পুভ্রগণ সকলেই অধার্ষ্িক ও পাপায্সা। তাহাদের গুরু 
লাঘব-জ্ঞ।ন, কার্ষয।কার্য্য-বিবেক অথব। ঈশ্বরভক্তির লেশমাত্র 
নই। তাহার! সর্বদাই সত্য ও ধর্মে অনাদর প্রকাশ করিত ! 
এই কারণে দুরন্তবীর্য্য নারায়ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের 
বিনাশসাধন করিয়াছেন । 

মহাতপা কশ্যপ কহিলেন, হে স্ুভগে ! আমি পুর্ব্বেই 
ৰলিয়াছি বে, এই আক্ম। সর্বব্যাপী জগৎ্পতি বিষণ । যে আত্ম! 
তোমার পাপাসক্না সন্তানগনের দেহে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই 
আগ্নাই রোধাবিষ্ট হুইয়!' তাহাদের বিনাশ-সাধন করিলেন । 
এইৰূপে আম্মাই নিখিল জনৎ্সংসার সৃষ্টি করিয়া, আত্মাই পুন- 
রায় তাহু'র সংহুর-সাধন করিয়। থাকেন । সংলারে কেহ 
কাহারও জীবন অপহরণ করিতে পারে না। আতস। পঞ্চভূতের 
মায়ার বশীতুত হইয়। শরীর পরিগ্রহ করেন, এবং ক্রমে বাল্য- 
যৌবনপ্রভৃতি দশান্তর সম্ভোগ করিয়! পরিশেষে পুনর্ববার সেই 
শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব তোমার স্ায় বুদ্ধিমতী 
রমনীর বা শোক ব। মোহে. অভিভূত হওয়। নিতান্ত অবিধেয় । 
পাপপ্রকৃতি, অনলত্যনন্ধ, ধর্মদেষী ব্যক্তিগণের বিনাশ 
অনিবার্ধ্য | সংসারের নিয়মই এই, দেহীমাত্রের স্বভাবই 
এই, এঞ্রেবং অধর্থ্ব,ও পাপপথের পরিণামই এই? 
অতএব তুমি দারুণ যোহপাশ স্িন্ন করতঃ সত্য ধর্ের 

অন্ুদরণে প্রব্ত হও । তাহা হইলে আত্মাকে সর্ধপ্রকারে 
সুখী করিতে লক্ষম হুইবে। যাহার জন্ম আছে, তাহারই 
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বিনাশ আছে। এ নিয়ম জগতে চিরপ্রবর্তিত | তোমার 

পুজগণই যে কালগ্রানে নিপতিত হইয়াছে, আর কেহ হইবে ন।, 
ইহা কখন হুইতে পারে না । দেহিমাত্রেই কাঁলবশে কুতাস্তের 
কতদান হইবে | সংসার-সংহারক করাল কালের হস্তে 

কাহারও নিষ্কৃতি নাই। তুমিও সময়চক্রে প্রেত-পুরের 
পথিক হইবে । অতএব কি নিমিত্ত ব্থা শৌকের অধীন হইয়া 
এই ক্ষণস্থায়ী অনার শরীরকে আরও ক্ষণভঙ্গুর করিতেছ ? 

' শোকের তুল্য শত্রু আর নাই | শোক দেহিগণের সাক্ষাৎ 
/স্ৃত্যুন্বূপ। অতএব শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও, ষে 

ব্যক্তি শোক না করে, সেই প্রকৃত পণ্ডিত ও প্রত বুদ্ধিমান | 
পরম-পিতা পরমেশ্বরের এই নশ্বর স্ক্টির মধ্যে, অন্যান্য 
পদার্থের ন্যায় শৌকও কখন চিরস্থায়ী নহে । তুমি এই 
মুহূত্তে শোকে যেৰপ অভিভূত হইয়াছ পর মুহূর্তে কখনই 
সেকপ থাকিবে না। ক্রমেই তোমার শোকতাঁপ ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইতে থাকিবে! অতএব কেন বৃধাশোকের অধান 
হইয়। অকারণে শরীরকে নিযস্ত্রিত করিতেছ 2 হে শুচিম্থিতে। 

যাহার্দের বোধ ও বিবেচনাশক্তি আছে তাহাদের কথা দুরে 

থাকুক, যাহার৷ নিতান্ত হীনরুদ্ধি তাহারাও এ বিষয় অনা- 
য়াসে বুঝিতে পারে । শোক করিলে কি তুমি তোমার 

পুঁ্রগণকে পুনং-প্রীপ্ত হইবে? তোমাকে পুর্যেই বলিযাছি 
যে, অনিত্য বিনশ্বর জগতের সকল সম্বন্ধ অলীক ও ক্ষণন্থায়ী। 
অতএব অলীক ও ক্ষণস্থায়ী পদার্থের নিশিত্ত শোকের চিহ্ 

প্রকাশ করা কোনমতে উচিত নহে । 
সুতি কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ ! মহামনা কশ্যপের এই 

প্রকার ন্যায়দক্গত প্রবোধ-বচন শ্রবণ করিয়া পতিরত দিতি কথ- 
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ফ্িৎ শোকতাপ পরিহীরপুর্ববক দীনবচনে কহিলেন, হে মহায়ন্”। : 
আপনি যাহা বলিতেছেন, সে সমুদাযই সত্য | তথাপি অপত্য- 
দেহের দারুণ শৃঙ্খল আমি কৌনক্রমেই ছিন্ন করিতে সক্ষম 
নহি | যাহী হউক আপনার বাক্যে আমি শৌকভাঁর একেবারে 
পরিত্যাগ করিলাম | উহা, সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, 
আর আমারে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিবে না| প্রাণনম- 

প্রিয় পুঁত্রগণের নিধন-মংবাদ শ্রবণেও যখন আমার মৃত্যু হয় 
নাই, তখন আর বৃথা শৌক করিয়াই কা কি করিব! ছুংখদগ্ধ- 
হৃদয়া 'দিতি এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের শোব )', 

ভার পরিত্যাগ-পুর্বক পতিবাক্য পরিপাঁলন করিলেন | 

দশম ভাধ্যায়। 

ধষিগণ কহিলেন; হে সৃত! হিরণ্যকশিপ্ু-প্রভৃতি দৈত্য-- 
বৃন্দ রন্দারক-নদরে পরাভূত হুইয়। কি উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিল, তাহা তুমি আমাদের নিকট সবিস্তর কীর্তন কর | 
তোমার অহৃতময় বচনাবলি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আর্মাদের 
শরবণ-লালদার পরিতৃপ্তি-নাধন হইতেছে না| যর্তই শ্রবণ 
করিতেছি, ততই আমাদের শ্রবণেচ্ছ৷ বলবতী হইতেছে । 

সৃত কহিলেন, হে দ্বিজাতিগণ ! দেবাঁদিদেব বাসুদেবের 
প্রভূত পরাক্রমে দৈত্যগণের দর্প একেবারে চুর্ণ হইল"। তাহার! . 
তাহার বাহুবল কোনক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল 
পরিত্যাগ-পূর্বাক পলায়ন-দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল | দেব- 
সমরে পরাজিত হওয়ায় তাহার! অতিমাত্র দুঃখিত ও বিষ. 
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হ্ইয়াছিল | যাহারা চিরকাল পরাজয়-্বীকার করিয়। আসি- 
য়াছে, আজি সেই দেবতাগণ তাহাদের অপেক্ষা উত্কর্ষ লাভ 
করিল ;--যে স্ুরগণ তাহাদের ভয়ে চিরকাল শার্দল-তাঁড়িত 
সারনেয়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আধিয়াছে, আজি সেই অবনত 
শক্রগণ তাহাদিগকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিল, ইহ অপেক্ষা 
তাহাদের অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? তখন 
তাহারা মকলে সমবেত হইয়! ইন্ভার সমুচিত প্রতীকার কামনায় 
বিষ্নহৃদয়ে পিতা কশ্যপ-মমীপে সমুপস্থিত হইল | সেই সময়ে 
মহামনা কশ্যপ ভার্ধ্যা, অদিতির সহিত একত্রে সমানীন 
হইয়। নানাবিষয়িশী সৎকথার অনুশীলনে সময়াতিপ।ত করিতে- 
ছিলেন। হ্রিণ্যকশিপু-প্রমুখ দৈত্য ও দানবরৃন্দ ভক্তিভারা- 
বনতচিত্তে পিতা কশ্যপ ও দেবজননী অদদিতিকে যথাবিধি প্রণাম 
ও প্রদক্ষিণ করিয়া! বিনীতভাবে কহিল, হে দ্বিজনত্তম ! দেবত' 
দৈত্য ও দানবগণ সকলেই আপনার বীর্য হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে । আপনি মকলেরই জনয়িত! কিন্তু দেবতাগণ অপেক্ষা 
আমর! লমধিক বলবীর্য্যপরাক্রমশালী | তাহারা কি গৌরবে, 
কি বীরত্বে, কি সংখ্যায়, কোন অংশেই আমাদের সমতুল্য নহে 
কিন্ত আমরা এতাদ্শ বলবিক্রান্ত হ্ইয়াও, হীনবল দেবদল- 
কক পরাভূত ও অবমানিত হইয়াছি। আমাদের অস্স্থিতা* 
বিজয়লঙ্গনী তাহাদের কর্তৃক অপন্ৃত! হইয়াছে । আমর! চিরকাল 
যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়! আমিলামঃ আজি তাহাদেরই দানী- 
কৃত হইলাম | হে পিতঃ ! কি কারণে আমাদের এ প্রকার ভাগ্য- 
বিপর্ধ্যয় সংঘটিত হইল, অনুগ্রহপুর্বক তাহার কারণ নির্দেশ 
করুন| আমরা নিয়ত প্রাণপণে আপনার মেবাশুশ্ষ! করিষ। 
থাকি | কি দৈত্য, কি দানব আনাদের কোন পক্ষেরই আপনার 

0.০. 



টানি ভক্তির ত্রুটি নাই! তবে দেবতাগণই বাকি জন্য আপনার 
নম্র প্রনাদ লাভ করিবে | আমরাও ত আপনার অন্ধুগরহের 

&'পাত্র | 

কশ্যপ কহিলেন, বৎমগণ ! কর্ধাই জীবগণের শুভাশুভ ফল- 

-গ্রদ | যে, যে প্রকার কর্ম সমাচরণ করিবে, সে সেই প্রকার ফল 

প্রাপ্ত হইবে । কর্সন্বন্ধ ছুই প্রকার, পাপসম্তব ও পুথ্য- 
সম্ভব| যে ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বনপুর্বক নিয়ত ধর্মপথে 
বিচরণ করিয়া থাকে, সেই প্ুণ্যশীল ব্যক্তি সংসারের সর্বববিধ 
স্থখসমৃদ্ধির অধীশ্বর হইয়া পরিণামে পরম-মোক্ষ-পদে লব্ব- 
প্রবেশ হয়। দেবাদিদেব বান্থুদেব সর্বদাই তাহার প্রতি 

প্রসন্ন থাকেন | এবং কখন তাহার পরাজয় বা অমঙ্গল সংঘটন 
হয় না কিন্তু পাপপথের পধ্যটকগণের পতন আশু ও অনি- 
বাধ্য । তাহার৷ কখন বিজয়লহ্গমী বা ভাগ্যসম্পদ লাভ করিতে 

সক্ষম হয় না । তাহার: প্রভূত বলবিক্রম ও সহায়সম্পন্ন হইলেও 

ছুর্ববল ও সহায়বিহীনের ন্যায় পদে পদে পরাভূত হয়া থাকে । 
পুণ্যহীন পাপমতি ব্যক্তিগণের ধনজনসৌরুষাদি নর্বথ। বিফল 
হইয়া থাকে । পাপাগ্নাব্যক্তিরা কখন সন্তোষরূপ অম্বতপানে 
আম্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না| নির্মল-স্ুখজ্যেতিঃ 

" কখন তাহাদের অন্ধকারময় হ্দয়কন্দরে প্রবেশ করিতে পারে 

না। অতএব তাহাদের সর্ববদ পরাজয় ও অমঙ্রল সংঘটন. 
হইয় থাকে | 

হে সুতগণ ! পিতা বীর্য্য নির্বাপণ করেন এধং মাত! 
তাহ। ধারণ করিয়া থাকেন | এইরূপ ধারণ, পালন ও পোষণ 

ব্যতীত ভাহার৷ পুত্রের আর কিছুই করিতে পারেন ন1। পুত্রের 
স্ব়পরাজয় কিন্ব। মঙগলা মঙ্গল সংঘটন-সম্বন্ধে পিতামাতার কিছু- 
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মাত্র হস্ত নাই । এ বিবয়ে কর্ম প্রধান । সেই কর্দফলান্ুসারেই লোকের শুভাশুভ জয়পরাজয় সংঘটন ইইয়৷ থাকে | দেবতাগর্ণ একমাত্র সত্যকে আশুয় করিয়া, তপস্যা ও ধ্যানযোগ অখলম্বন-- পুর্ববক প্রতিনিয়ত প্ররুষ্ট ধর্শের অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। তাহার! সকলেই স্বভাবতঃ শান্ত ও দমগ্ুণবিশিষ্ট, এবং পাপবজ্জিতি ও পরম গুধ্যবান্। কখন তাহারা পরদ্ধেষ, পরহিংসা বা পরানিষ্- - চিন্ত। মনোনধ্যে স্থানদান করেন ন| | ধর, সত্য, তপস্যা ও পুধ্যই তাহাদের আত্মার ভূষণস্বরূপ| এবং যে স্থানে এই চতুষটয়ের বায়” মেই স্থানেই ভগবান্ বাক্থদেবের নিত্য অধিষ্ঠান, এবং যে স্থানে ভগবান্ বিঝুর নিত্য অধিষ্ঠান যেই স্থানই বিজয়লহ্গমীর আবানভূমি । সেই স্থানই স্বর্গ ও অপবর্গের জন্মভুমি | অমর- গণ কখন ত্য ও ধর্মনমার্গ উলঙ্ঘন করেন না বলিয়া বিশ্বপাতা বাহদেব অন্ুক্ষণ তীহাদিগের গহায়তা করিয়। থাকেন | জগৎপাত। জনার্দন বাহ'দের স্বপক্ষ তাহাদের পরাজয় বা অনঙ্গলের ফষ্তাবনা কোথায় 2 ধর্মই ধ্শহ্াদের বল ও দেবা- দিদেব বাস্ছদেব যাহাদের নহায়, তাহাদের সামান্য বলবীর্ষ্য- গইায়-সম্পদের প্রয়োজন কি ? ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদবলে তাহার! সব্বত্র বিজয়লম্মমী লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমরা নেই ত্যকে উপেক্ষা! ও ধর্মকে অবহেলা করিয়৷ সর্বদাই পাপ- পথে পর্যটন করিয়া থাক| অতএব তোমাদের যে পরাজয় ও অমঙ্গল সংঘটন হইবে ইহাতে আর.আশ্চর্যয কি? সত্য ও ধর্মবলহীন পুরুষকে গইায়-সম্পর্তি-বলবীধ্য কিম্বা জামান্য  শুক্ুষকার কখন রক্ষ। কারিতে পারে না | ধর্মই পুরুষের একমাত্র বল ও সত্যই পুরুষের একমাত্র সহায় ও পৌরুবস্বৰপ । তোমরা নেই ত্য ও ধর্ম পরিবর্জিত। এই কারণে তোমর অপ্র- 



তি. পন্মপুজীখ | 

দৃতিমবলবিক্রম ও সহীয়সন্পন্ন হইয়াও পদে পদে অভিহত 
নও পরাজিত হইয়া থাক। আমি দেবতাগণ ও তোমাদের 
সকলেরই পিতা | কাহীরই প্রতি আমার সেহমমতার কিছু- 
মাত্র ইতরবিশেষ নাই। আমি সকলেরই স্তুখ-দুঃখে সমান 

স্ুখদুংখ অনুভব করিয়। থাকি | কিন্তু তোমাদিগকে এ 

প্রকার ধর্মবুদ্বিহীন ও নিয়ত উন্মার্মগামী নিরীক্ষণ করিয়। 
তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগের হাস হইয়া 
আমিতেছে । অধিক কি বলিব, তোমর। যদি সত্বরে এই পাপ- 
প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগপুর্বক অনত্য-পথ হইতে প্রতিনিরৃত্ত 

না হও, তাক হইলে অচিরাৎ তোমরা মমুলে বিনষ্ট হইবে । 
তোমর! এৰপ মনে করিও ন। যে, আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়। তৌমা- 

দিগকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি । যে পথের যে পরিণাম, 

আমি কেবল তাহাই তোমাদ্িগকে নির্দেশ করিয়া দিতেছি | ধর্মম- 
বেদী ও নীতিবেদিগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, জগৎ্পিতা জনার্দন 

যাঁহীর সহায়, তপন্যাই যাহার বল, এবং ধর্মমপথে যেব্যক্তি 
প্রতিনিয়ত বিচরণ করিয়। থাকেন, বিজয়লক্ষমী তীাহারই অঙ্ক- 

শীয়িনী হইয়া থাকেন । সর্ববিধ কল্যাণ ও স্ুখসম্ৃদ্ধি তীহাকেই 

ভজন। করিয়া থাকে । কিন্তু অমত্যসন্ধ ও ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণের 

পরিণাম অতাব ভয়ঙ্কর | তাহাদের পতন অনিবার্য | কোন 
কালে কোন লে।কে তাহাদের মঙ্গল সংঘটন হয় না । এই সকল 

কথা যখনই আমার মন্মেমধ্যে উদয় হয়, তখনই আমি তোমাদের 
পরিণাম চিন্তা করিয়। দারুণ শঙ্কিত হইয়া 'থাকি | দেবতাগণ 
যেৰ্ূপ আমার সুহের পাত্র, তোমরাও, সেইৰধপ | আমি কায়-* 
_মনৌবাক্যে নিয়ত সকলেরই কল্যাণকামনা করিয়া থাকি। 
'ত্রুঠরা নাশ-প্রাণ্ড ইইবে, আর ছেবতাগণ নুখসম্দধি লাভ. 



্ ভূমি খণ্ড । ০ ১১৫ 

 করিয়। পরম স্থুখে কালযাপন করিবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে | 
দেবতাগণের ন্যায় তোমরাও পরম সুখে নির্বিবাদে কালাতিপাত 

কর, এই আমার অর্বদ। ইচ্ছা । কিন্ত তোমরা আপনারাই 
আপনাদের বিনাশকে আহ্বান করিতেছ / আমি দিব্যদৃ্টিতে 
দেখিতে পাইতেছি যে, অচিরাৎ তোমাদের পতন হইবে । 
যাহা হউক, এক্ষণে তোমাদের মতি পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া - 
সৎপথের অনুসারিণী হইলেই, আমার চিত্ত কথঞ্চিৎ, সুস্থতা 
লাভ করে। কিন্তু ব্মগণ, তোমরা ষে উদ্দেশে আমার 
নিকটে অদ্য আগমন করিয়াছ, তোমাদের মে অভিলাৰ সহজে 
পুর্ণ হইবার নহে | তোমরা স্থভাবতঃ ধর্মহীন ও সত্যবর্তিত 3 
এবং সর্বদাই পাঁপপথে বিচরণ করিয়া থাক। তপওপ্রভাবপরায়ণ, 

ধর্মাক্সা, সরলপ্ররুতি, প্ুথ্যচেতা ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ কখন 
ইন্দ্রপদ লাঁভ করিতে পারে না| পাপের শাস্তি ও সত্যের 
পুরষ্কার প্রদান এবং ত্রিলৌকের শাস্ভিবিধান করিবার নিমিত্তই 
বিশ্বত্রন্টা ঘিধাত। ইন্দ্র-পদ স্থষ্টি করিয়াছেন | যদ্দি তোমাদের 
উহা! প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ থাকে, তাহ? হইলে পাপপ্রর্ত্তি কল 
পরিত্যা গপুর্ববক চিত্তকে সংযত করিয়া তপস্যাঁয় মনোনিবেশ কর ॥ 
এবং বিদ্বেষবুদ্ধি এককালীন পরিত্যাগপুর্বক জ্ঞান ও ধ্যানের 
আশ্রয় গ্রহ্ণ করিয়া, শান্তি ও দমণ্ডুণের আধার হও | ধিনি এই 
নিখিল বিশ্বংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাতা+ ধাহীর কটাক্ষে মুহূর্ত- 

মধ্যে সংসারে মহা প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে, যিনি কালেরও 
কালস্বৰপ, নেই অনন্তৰপী অনিস্ত্স্বৰপ ছুরন্তবীর্য্য চত্রপাণির 
সহিত শত্রুত। পরিত্যাগপুর্বক তীহীতে মৈত্রভাবে সংসক্ত হও । 

জগত্প্রভু জনার্দনের সহিত শত্রুতা করিয়া কেহ ক্ষণমাত্র 
অধিষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় না; তিনি শান্তি ও ক্ষমাগুণের 



ব. . পনবপুতাণ। 
“আধার বলিয়া পাপাক্নাগণকে সময়ে সময়ে পরিত্রাণ প্রদান | 

করিয়া থাকেন। তোমরা প্রভূত বলবিক্রমসম্পনন হইয়াও 
মেই চক্রপাণির নিকটে স্বগণে পরাভূত হইলে । যে 
দৈত্যবীরগণের ভূজপ্রতাপে দেবতাগণ পদে পদে পরাভূত 

হইয়াছেন, সেই অমিতবল দৈত্যবীরগণ একমাত্র চক্রপাণির 

* ক্রেই জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছে । কিন্তু নেই পরম 
দয়ালু দেবাদিদেব বাসুদেবের কাহারও প্রতি পক্ষপাত 

নাই। তিনি সর্বদাই সত্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড 
বিধান করিয়া থাকেন | অধন্ম তীহার দর্শনমাত্র আপন। 

হইতেই গলিত ও বিনষ্ট হুইয়। যায়| অতএব তোমর। অধর্ন্দ- 
বুদ্ধি ও ঈশ্বর-বিদ্বেবিতা পরিত্যাগপুর্বক শান্তি ও সত্যের 

আশ্রয় গ্রহণ কর| তাহা হইলে জগৎ্প্রভু জনাঞ্ধনের প্রসাদ 

লাভ করিতে পারিবে | একমাত্র ধর্ধাই তীহার প্রনাদ। 

এবং সেই প্রসাদ লীভ করিতে পারিলে, তোমরা সর্বসিদ্ধি 
ও সুখসমৃদ্ধির সহিত বিজয় ও মৌভাগ্যলঙ্গমীকে প্রাপ্ত 
হইবে | তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই | ধণহার। অনিত্য 

বিবয়ভোগবাসনা হইতে বিরত হইয়া, পাঁপপ্রব্ুত্তি সকল 
পরিহারপুর্ববক প্রতিনিয়ত শান্তিমার্গে বিচরণ করেন, আম্নাকে 

সংযত করিয়া ধাহারা অনুক্ষণ ধর্ম ও তপোন্ুষ্ঠানে নিরত 

থাকেন, দানান্য ইন্দ্রপদ কি, ভীহারা পরম ছুলভ বৈষ্ৰপদ 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন |, তোনরাও এক্ষণে ধর্মবিদ্বেষিতা ও 

দেবদেব বান্থুদেবের প্রতি শত্রতাভাৰ পরিত্যাগ কর | তাহা 
হইলে তোৌমাঁদের সর্বত্র জয় ও মঙ্গল সংঘটন হইবে | ধর্ম 

ত্বেবী ও ঈশ্বর-বিরোধী হইয়াই তোমর' পদে পদে রিষাদ ও 

বিপদগ্রস্ত হইতেছ। * 



সি ইডি বি 

সত কহিলেন, হে মহষিগিণ। শহাভাগ কম্তপের এইপ্রকার 
ছিতগর্ভ উপদেশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া বিজিগীবু দানবদদল নিরতি-: 
শয় উল্লাসসহকারে উদ্ধানপূর্ববক পরস্পর ইতিকত্তব্যতা অবধার- 
গের পরামর্শ করিতে লাগিল । দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু 
কহিলেন, হে দৈত্য ও দানবগণ। তোমরা পিতৃদেবের বাক্য: 
সকলই শ্রবণ করিয়াছ |. অতএব আইন, আমর। সকলে সম-. 
বেত হুইয়! কঠোর তপোন্ুষ্ঠানে প্ররত্ত হই । তাহা হইলে 

সেই তপোৌবলে বর্ধনোন্মুখ চিরশত্র দেবগণকে পরাজয় 
করিয়া, আমাদের চিরআঁশা ফলবতী করিতে পারিৰ। 

পিতৃদেবের বাক্য কখন মিথ্য। হইবার নহে । 
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এই বলিয়া বিনির& হইলে, 

মহাপ্রতাপশীলী প্রভুতপরাক্তম ছিরপ্যাক্ষ কহিলেন, তপ-+ 
স্যাই দেবতাঁগণের উন্নতি ও বিজয়লাতের একমাত্র কারণ | 
অতএব তাহাদিগকে আর বর্ধিত হইতে অবসর প্রদান করা 

কোনমতে বিধেয় নহে 1 আমি নুগুশ্চর তপশ্চরণে প্রব্ৃত হইব 
এবং সেই তপোনলপ্রভাবে আমাদের চিরশক্র -সুদেবের 

নহিত দেবতাগণকে পরাভূত ও স্ুরপতিকে সুরমীআ্রাঙ্গ- 

চ্যুত করিয়' স্বয়ং সর্বলোকশসন ইন্দ্রপন গ্রহণ করিব | . 
সেই সময়ে মহামতি বলি তথায় উপস্থিত ছিলেন! তিনি 

ঘদিও দুরাচার অস্ুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয় ছিলেন, তথা প্সত্যে 
ও ধর্শে তাহার অবিচলিত মতি ছিল। তিনি অস্রেশ্বর 

হিরণ্যাক্ষের এই প্রকার ধশ্মবিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়। 
কহিলেন, হে ঝিনসুরনাথ ! দুরভিসন্ধি সাধনোদ্দেশে 

তপোত্রভাদি মমাচরণ করিলে তাহাতে অশুভ ফলই 

সংঘটিত হইয়া থাকে। অতঞএ। আপনারা কদাচ এই 
১৪৪00 



তে পাপাচরণে : পরবত্ত নী নাও. চাচা ধিক্ঠাত) 
টু জগভুড্ব-ক্কারণ, পরম-পুরুষ নারায়ণের বৈরিভাসাধমে প্রবৃত্ত 
 সুইলে আশু বিনষ্ট হইতে হইবে । - ভগবান্ কম্ঠাপের বাক্য কি 
আপনার! বিস্যৃত হইলেন? তিনি এইমার বলিলেন যে, দেবাদ্ধি- 

দেব বাসুদেবের সহিত অলন্ভাব থাকিতে অন্ুরগণের কোনমতে 

পররিত্রাথ নাই । দেবতাগণ দান-ধর্মা-তপন্তাদি সৎকার্ষেরর 
অনুষ্ঠানদ্বার ভগবান বিষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া জর্ধ-স্থখশাস্তি 
সষ্তোগ করিতেছেন । সেই জগৎ্পাতা জনার্দনের অনুগ্রহ" 

প্রসাদ লাভ ন। করিতে পারিলে, ধর্মকর্্মাদির অনুষ্ঠানে কোন- 
ৰূপ শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় না । অধিক কি বলিব, সেই 

সর্ববদেবদেব হৃধীকেশই তপন্তা, ধর্ম ও সত্যস্বপ॥  কায়- 
মনোবাক্যে ভীহার আরাধন। করিলে সর্ব-নিদ্ধি লাভ করিতে 

পার! যায় । 

রম-বৈষ্ণৰ মহ্থামতি বলির এই কথ। শ্রবণ করিয়! 
দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে কছিলেনঃ যে . আমাদের 
চিরশক্র দেবগণের একান্ত অনুগত, যে কারণে আষা- 
দের গ্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হুইয়! বিপুল অত্ররকুল সমুলে 
নির্মুল করিতে উপক্রম করিয়াছে, আমি জীবন-সন্ত্বে কখন 
সেই খল-গ্রক্তি বাস্থদেবের সাধনা করিতে পাৰিব না । 

আর ফেহই ব' স্বীয় মান-সস্ভূম বিসঙ্গন দিয়া কাপুরুবের 
চ্যায় শত্রুর শরণাগত হুইবে % যেব্যক্তি জীবনের ভয়ে 
অরাতির উপাসন! করে; ম্বত্যু তাহার পক্ষে শতগুণে শ্রের- 
হ্ধর | সে লদ্ভু হইতেও লঘু এবং তৃপাদি গ্ীচপদার্থ হইভেও 
নীচ বলিয়। পরিগণিত হুইয়। থাকে | জাতএেব হে অন্গুরগণ ! 
কাঁমি কর্খন বিজুর সেবা করিব না । আমর1 কি শত্রল্প 



| আর্গীব দি কন বীরজননী দিতির রে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম ? ভগবান্ কশ্যপের তেঞ্জঃগ্রতাঁপ 

কি আমাদের শোনিতকণাঁয় লেশমাত্রও সংলিপু নাই 
আমরা নিজ ভুজবীর্য্য-প্রভাবে সমুদায় শত্র বিনিপাতিত 
করিব । বিষু$ দেবতাঁগণের সহায়তা করুক? .আঁষর! 
কাহারও সহায়ত প্রার্থনা করি ন!। 

পিতামহ হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার বাক্য আকর্ণর 
করিয়াঃ শান্তম্বভাব বলি সাস্তবনা-বাঁক্যে কহিলেন, হছে 
মহাভাগ ! আমি আপনাকে শত্রর শরণাগগত হইতে অথব। 
তাহার সেবা করিতে বলিভেছি না । সর্বতত্ববিদৃ 
মাতপা! মহর্ষিগণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং 
শক্রর সাঁধ্ন-সন্বন্ধে রাজনীতিশাজ্তে যে প্রকার অভিহিত 
হুইয়াছেঃ আমি তাঁহাই আপনার গ্োঁচর করিতেছি! 
তত্বদর্শ মহাত্বাগণ কহিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন 
অপেক্ষা বলবান্ শক্রর পার্শে প্রবেশ করিয়া জয়কাল 
প্রতীক্ষা করিবেন । অন্ধকার যেমন প্রথমে প্রদীপচ্ছায়ায় 
অপ্পে অণ্পে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরিশেষে গুবল-বেগে 

সমস্ত গুছে প্রকাশিত হয়, সেইরপ প্রথমে ন্েহ প্রদর্শন- 
পূর্বক শত্রুর প্রাঁরন করাই যুক্তিলঙ্গত | একমাত্র দৈবই 
সকলের শুভাশুত সংঘটনের কারণ । আমরা সেই দৈবের 
করেই পদসম্পদ ও বলবীর্ধ্য-হীন হুইয়াছি। দেবভা- 
গণ এ বিষয়ে উপূলক্ষমাত্র কিন্তু সেই দৈব টন 
জন্য কাহারও প্রতি প্রনর বা প্রতিকূল থাকেন না 
সময়ে প্রতিকূল দৈবও প্রসন্ন হইতে পারেন । অত. 
ধীরচিত্বে কাল প্রতীক্ষা! করাই বর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত 1 



টধং কাল-প্রতীক্ষা রুরিলে দৈবেরই প্রলাদ: প্রতীকষ ফর, 
হইবে। দৈববলেই দেবতাগণ এরূপ উৎকর্ষ লাভে সক্ষম 
হইয়াছে । দৈবের প্রসাদেই বিজয়-লক্ষমী তাহাদের, অস্ক- 
'শারিনী হইয়াছেন | দৈরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ কড়া 
বিফল? দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই | 
অভঞেব আপনারা এক্ষণে ধর্মভাব অবলম্বন-পুর্রবক দেবতা" 

শ্রণের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করুন। তাহা হইলে 
সময়ে আপনাদিগের উদ্দেশ্য সুপিধ্ধ হইবে । আপনার' 
সকলেই উদ্যম ও উৎসাহলীল এবং সুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ 

পারদর্শী । বলবীর্য্যে ও তেজঃ প্রভাপে আপনাদের সম- 
কক্ষ এ জগতে আর কেহই নাই। কিন্তু দৈব-ছুর্ব্বপাক- 

শিতঃ. যখন সে সকলই আপনাদের অভীপ্মিত-সাধনে 
অসমর্থ হইল, তখন অন্ধকারের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করাই : 
স্ক্িভাভাবে, এসন্মিষ্ীয়ু্ত । সকল সমর ধলবীর্ষে; কার্য্য 

সম্পন্ন হয় না। সহিষ্ণুতা ও কালসহুতা অনেক সময়ে 
পুরুষকার অপেক্ষাও অধিকতর কার্য সাধন করিয়া থাঁকে। 
আপনাকে অধিক আর কি বলিব, আপনি এক্ষণে ভগবান্ 

কশ্যপের উপদেশ-মত কার্ধ্য করুন। তাহ? হইলে আপনা- 
. দিগের সর্বথ1-ষঙ্গল বিধান হইবে । মহছাভাগ কশ্যপের 

বাক্য অবছেল! করণ আপনার কোঁনক্রমে বিধেয় নছে। 

তত্ত্ববেদিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, পুরুষ হ্বীয় অবস্থোচিত 
কার্যে প্ররত হইবে | স্বীয় সামর্থ্য পরীক্ষা! করিয়! বিজয়- 
লাতের বাঁসন। করিবে | যেব্যক্তি এই নিয়মকে অতি- 

ক্রম না করিয়া সংসারমার্ে বিচরণ করে, তাহার পরিণামে 

রুপ সমৃতপর হইয়া থাকে 



(পোঁজর এই, প্রকার হিতার্ভ তত্বার্থ- বাক্য 'আকদর্ি 
করিয়া, ঝহাবল হিরগ্যকশিপু কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। . অনস্তর তিনি গণ্ীরস্বরে কহিলেন, বন! আত্ম- 
মানে জলাপ্রলি প্রুদানপূর্ধবক জীবন-নত্বে শত্রুর শরণাপন্ন হইতে 
পারিব না । দৈবই যদি প্রতিকূল হইল, তাঁহা হইলে দেবতা- 
গর্ণের আন্লাধনায় কি ফলোদয় হইবে ? চিরশত্রর নিকট অবমতি 
স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঙ্কর। 

দৈত্যপতি এই বলিয়া বিনিরৃত্ত হইলে, অন্তাগ্ঠ অনুরগ 
কহিলেন, মহারাজ! মহামুভব বলি যাহা বলিলেন, আপাততঃ 
তদনুৰূপ অনুষ্ঠান করা অবিধেয় নহে । যে কোন পে হউক 
দেবতাগণকে পরাজয় করিতে হইবে । অতএব আমরা সকলে 
সমবেত হইয়।কঠোর তপোতব্রতের অনুষ্ঠান করি! তাহা হইলে 

মেই তপোবল-প্রভীবে আমরা নিশ্চয়ই দেবতাগণকে পরাজিত ও 
নিগৃহীত করিতে পারিব। প্রীণান্তেও বান্থদেবের আরাধন৷ 

করিব না। এই বলিয়া অন্গ্রগণ সকলে পর্ববত-প্রস্থে প্রস্থান 
করিল। এবং আহার, নিদ্র। ও বিষয়ভোগ-বাননা হইতে বিরত 

ইইয়। ইঙ্টি় গ্রামের মহিত আয্মাকে সংযত করতঃ একা গ্রচিত্তে 
সুছশ্চর তপস্চরণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা ভ্রমেও ভাবিল 
না যে, জগ্নৎ-ভাবন জনার্দনই সত্য, ধর্ম, তপস্থা ও শান্তি প্রভৃতি 

নিখিল দেবগণের অধিষ্ঠাত। | তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত জগতে 

কোন কার্য!ই নিদ্ধ হইতে পারে না । 



প্রকাশ অধায়। 

*.. খবিগণ কহিলেন, হে জুত! তোমার সুখে দেব ও দানব" 
: গণের এই পরম বিন্ময়াবহ বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া 
আমর! পরম পরিতোষ লাঁত করিলাম? এক্ষণে মহা! 
সু্রতের জীবন-চরিত আ্মপৃর্ব্িক কীর্তন করিয়া! আঁমা- 
দের কৌতুহল নিবারণ কর। তুমি সর্বশীন্ত্-পারদর্শী 
ও অন্বক্তা। বিশেষডঃ ভগবান্ কৃষ্কদৈপায়ন ভোমার 

. গুরু। অতএব পৌরাণিক তত্ব ভোমার কিছুই অপরি- 
জ্ঞাত নাই। ্ 

: ক্কুত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! মহাত্মা সুত্রতের জীবম- 
চরিত শ্রবণ করিলে সর্ধপাঁপ বিনাশ ও পরম পুণ্য সঞ্চয় 
হইয়া থাকে। আমি মহ্াপ্রাজ্ঞ গুরুদেবের প্রমুখাৎ পূর্বে 
যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদহুলারে আন্মণৃর্বিরকি কীর্তন 

করিতেছি, আপনার! শ্রবণ করুন! 
সুত কহিলেন, পুরাঁকালে পুণ্যবতী রেবাঁনদীর তীরে 

অমরকণ্টক নামে এক মহ্াতীর্ঘ ছিল। নুগ্রসিদ্ধ কৌশিক- 
কুল-সযুদ্ভূত নোমশর্্া নাষে শান্ত, দাস্তঃ পৰিভ্রমনাঁ$, উদ্দার, 
প্রকৃতি, পুণ্যাত্মাঃ স্বধর্পরায়ণ কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথায় 
বাস করিতেন। কিন্তু ৈবের প্রতিকুলড়ায় তিনি ধন ও 
্ররত্তে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই কারণে তাহার হুঃখের 

পরিসীমা ছিল না। দিবারাত্র অর্থ ও পুত্রোপায “চিন্তা 
. করিয়া॥ তিনি সর্বদাই বিষর্ঈমনে কালযাঁপন কল্সিডেন।- 



৮ 

অর্থ ও পুক্রনা থাকিলে সংসারী লোকের যে কি কষ্ট, 
তাহা তিনি সবিশেষ বুবিতে পারিয়াছিলেন । 

একদ| তিনি হুরস্ত চিস্তাভারে আক্রান্ত হইয়1 বিষগ্ন- 
বদনে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে সুমনা-নানী 
তাহার প্রিয়তম পত্বী তথায় সম্ুপস্থিত হইয়া! পতির তাদশ 
ভাবাস্তর নিরীক্ষণ করতঃ কাতরবচনে কহিলেন, নাথ? 
কি কারণে আপনি এতাদৃশ শোকান্ডিভুত হইয়াছে” ?' 
আপনার নিয়ত প্রী তিপ্রফুল-বদনকমল কি জন্য অকম্মাৎ 
এরূপ মলিন-ভাব ধারণ করিয়াছে ? প্রতিদিন আপনার হাস্য- 
মুখ সন্দর্শন করিয়। 'মামি* জীবন-মনোরতের সছিত আমার 
নারীজম্ম সকল করিয়া থাকি! কিন্তু আজি আপনার সেই 
মিপ্ধ মোহন হনিতচ্ছবি কোথায় গেল? আপনাঁকে এ 
প্রকার বিষণ্ন-ভাবাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া আমার হাদয়ে যৎ- 
পরোনান্তি যন্ত্রণার উদয় হইতেছে । নাথ ! পতিব্রতা রমণী 
কর্থন পতির এরপ ক্রেশ দর্শন করিতে পারে না । স্বামীর 
শ্লানযুখ নিরীক্ষণ অপেক্ষা পতিশতপ্রণণা অবলার আর 
কি অধিক হুঃখ হইতে পারে? প্রভো ! আপনার এ্রেরূপ 
ভাব ত কখন অবলোকন করি নাই। তবে কি কারণ অদ্য 
আপনার এ পৃকার ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছে ৭ নাথ ! 
চিন্তার সমান শগীরশোষক হুঃখ আর .নাই। অতএব 
আপনি সেই সুখশ ্তি-বিনাশিনী চিন্তাকে পরিত্যাগ করুন | 
তাছ। হইলে নির্দ্ঘল-সুখের আন্বাদনে বওেস্মাকে সুখী, 
করিতে সক্ষম হইবেন ! 

মহামতি লৌমশর্্মা বিষর্শ-বদনে গদ্গদবচমে কঙিতে 
লাগিলেন, প্রিয়তমে ! বিধাতা বাহার অদৃষ্টে সুখের লিপি 



সন 

£ দার 

নিত করেন নাই, সেকি প্রকারে নির্দপ হাসি 
মর “মুখ সত্তোগ করিতে সক্ষম হইবে ?. বিধাতা! আমাকৈ 

কেবল চিন্তা করিবারনিমিতই সৃজন করিয়াছেন । আছি, 
থে অনস্ত ছুঃখসাগরে নিক্ষিণ্ত হইয়াছি, কোনরূণপে যে 
তাহ হুইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব, তাহার আশ! 

করিনা; অতএব আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়। 
'ব্বথা কেন ক্রেশভাগিনী হইবে? তবে নিতান্ত যদি শুনি- 
বার ইচ্ছা থাকে, শ্রবণ কর। প্রিয়তমে ! ছুরন্ত দারিদ্রযছুঃখ 
আমাকে নিরন্তর বিষম যন্ত্রণা! প্রদান করিতেছে । তাহাতে 
দৈববিড়ম্বনায় পুত্রয়ুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত হুইয়াছি। হায় | 
আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি জগতে আর কে আছে? 
নির্ধন ও অপুত্রক হুইয়! জীবন ধারণ কর1 কেবল বিড়ম্বনা- 
'মাত্র। এই কারণে আমার হৃদয় সর্বদাই ব্যথিত হুইয়! 
থাকে । 

কোমল-প্রক্কতি জ্ঞ। নবী পতিব্রত৷ স্থমনা পতির 
'মনোভাব অবগত ছুইয় প্রিয়বাক্যে কহিলেন» নাথ! 
আপনি বৃথা চিন্তা পরিত্যা করুন| তত্বদর্শ মনীবি- 
গণ যেরপ সত্য রহস্য নির্দেশ করিয়া! থাকেন, তাহা 
'আমি আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করিলে 
আপনার সকল সন্দেহে দূর হইবে । তাঁহারা পাপকে 
রক্ষন্বরূপ নির্ণয় করিয়া, লোভকে তাহার বীজ, মোহকে 
তাহার মুল) অনত্যকে তাহার ক্ত্ধং মায়াকে তাহার 

শাখাগ্রশাখা, দত্ত ও কুটিলতাকে তাহার পত্র, ক্ুকার্ধ্যকে 
তাহার পু্প, বিষয়নেবাকে তাহার মুকুল, অজ্ঞানকে 
তাছার কল ও অবশ্মকে তাছার রম বলির়। নির্দেশ 



ভূদি খণ্ড | ১২৫. 

করিয়া থাকেন। অজ্ঞানৰপ বিময়-কলজীবি ছন্স, পাষাণ্ড, 
চৌর, ভ্রুর, প্রস্তুতি পাপত্ধণাগণ পক্ষিৰপে নিয়ত নেই 
পাপপাদপের মায়া-শাখা আশ্রয় করিয়া আছে | সেই 
পীপতর্ুচ্ছায়-মবী ব্যক্তিগণের আশ্ুপতন হইয়া থাকে। 
এবং চরমে তাহারা ভীষণ নরকে পতিত হইয়া অনন্তকাল 
পর্য্যন্ত তাহাতে বাস করে | ধনপুত্র-কলত্রাদি-চিস্তাসক্ত ব্যক্তি, 
লোৌভকর্তৃক আক্রান্ত হয়া পরিণীমে দারুণ যন্ত্রণা প্রাণ 
হয়| অতএব আম্ননাশিনী উদ্মাদকরী চিন্ত। পরিত্যাগ 

করাই সর্বতোভশবে কর্তব্য । জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন মতিমান্ 
ব্যক্তিরা কখন এই চিন্ত? পিশাগীকে প্রশ্রয় প্রদান করেন ন। 

মুর্খ লোকেরাই চিন্তার উপাসনা করিয়া থাকে । মোহমুগ্ধ 

অজ্ঞান জনগণই প্রতিনিয়ত নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিয়। 

থাকে । তাহারা ধননম্পত্তিপুভ্রকলত্র-লাভের নিনিস্ত 

সর্বদাই ব্যাকুল | কিবূপে অস্ুল এশ্বর্যের অধিপতি হুইবে, 
কতদিনে বিধাতা প্রসন হয়া তাহর্দদগকে অনুপ পুক্র 

প্রদান করিবেন” কিরূপে প্রিয়তম] ভাধ্যা লাভ করিয়া 
মনের সুখে কালাতিপাত করিবে, এই চিস্তাই তাহাদের 

হৃদয়ে সর্বদ! বলবতী | কিন্ত ুঃখের বিষয় এই যে, তাহার। 

জীবনে কখন নির্মল স্থখ-সম্তোগ করিতে সক্ষন হয় না| 
তাহাদের জীবন কেবল দ্ুংখভোগেই অতিবাহিত হইয়া 
থাকে | অতএব আপনি স্বখশান্তি-বিনাশিনা চিন্ত।কে পরিহার- 

পুর্ববক সত্য-স্থখের 'অন্ুুসরণে প্রবৃত্ত হউন | 
স্থমনা কহিলেন, হে মহাক্মন্! সংসারে কাহারও সহিত 

কাহারও কৌন সম্বঞ্ধ নাই। জীবগণ মায়ামোহের বশবর্তী 

হইয়া কেবলমাত্র অলীক-সম্বন্ব-কষ্পনার অন্ভুনরণ করিয়া 
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পক্ষপুয়াখ | 

ছ্ঞাখাকে | নতুবা পিতা মাতা, পুক্রকলত্র কাহার সহিত কি৯ 
“মাত্র সম্বন্ধ নাই | অধিক কি, যখন নিজের দেহের সহিত 
নিজের সম্বন্ধ নাই, তখন পরের সহিত সত্বন্ধ-বন্ধন কিৰপে 

সম্ভব হইতে পারে 2 জন্ম, মৃত্যু, সংযোগ ও বিয়োগ জগতের 
চিরপ্রবর্তিত নিয়ম | জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত | এইরূপ 

' পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুই সংসার বলিয়। পরিকপ্পিত হইয়। - থাকে । 

জম-গ্রহণের £ পুর্বে কাহারও সহিত কাহারও যেমন কোন 

সম্বন্ধ থাকে না। সকলেই যেমন অসম্বপ্ধ জন্মগ্রহণ করে, সেংৰপ 
আবার অসম্বদ্ধ হইয়! কালগ্রাসে পতিত হইয়।৷ থাকে, সৃত্যুর 

পরে আর কাহারও সহিত কাঁহারও কোন সম্বন্ধ থাকে না| এই 

আমি আপনার সম্মখে অবস্থান করিতেছি, আপনি পত্বী বলিয়া 

আগার প্রতি কত প্রণয়ান্থুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু 
সুহর্ত-মধ্যে হয় ত আপনার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ 

হইয়া যাইতে পারে | অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে, সকলের 
সহিত নকলেরই সঙ্থন্ধ এইৰূপ | তবে অকারণে কি নিমিত্ত চিন্তার 
পরিচর্যয! করিয়া আ'স্ন্থখ নষ্ট করিতেছেন ?" অজ্ঞানতমসাচ্ছৃন্ন 
ব্যক্তির চিত্তই অকিঞ্চিৎকর অনিত্য ধনজন-চিন্তায় জ,বনের 
স্থখসচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়া থাকে । ততন্ৃজ্ঞানী মহাম্মাগণ কখন 
আন্নাশিনী চিন্তাপিশাচীকে হৃদয়মধ্যে স্থানদীন করেন না। 

জ্ঞীন-বিজ্ঞানবতী পতিভ্রত। সুমনার এই মহার্থ-অম্পন উদার 
বাক্য শ্রবরণ্ধেও মহামতি. সোমশর্্মার চিন্ত-নিপড়িত হৃদয়ের 
কিছুমাত্র শান্তি-সাধন হইল না| তিনি ছুঁখ-ভারাত্রশন্ত-চিত্তে 

কহিলেন, ভদ্রে! মায়ামোহে আমি একান্ত অভিভু ত হই- 

য়াছি। কিছুতেই আমি ধৈর্যয-ধারণ করিতে পারিতেছি না| 
অতএব যাহা দ্বারা ধনপুত্রাদদি সমুত্পন্ন হয়, লেই সম্বন্থোর শ্বকপ- 
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বিস্তার যখাযখ কীর্তন করিয়া আমার চিন্তাকুল হ্বদয়ে শাস্তি: 
সংস্থাপন কর | 

সুমনা কহিলেন, খণগ্রহণ, ন্যসাপহার, বৈরতাছরণ বা 
প্রিয়ানুষ্ঠান এই চতুর্বিধ কারণে পিভামাভা, স্থজন-বান্ধব, 
পুঁজরকলব্র” মিত্রা মিত্র, প্রভুস্ৃত্য প্রভৃতি সংসারের কম্বন্ধবন্ধন 
সংঘটিত হইয়? থাকে | তন্মধ্যে ষে বাক্তির ন্যাস্তধন অপন্থত 
হয়, বেই ন্যাস-স্বামী ন্যাসাঁপহারীর গুণবান্ ও ৰূপবান্ পুক্স- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুর্ববজন্মে ন্যানীপহার-নিনিত্ত ভাহার 
যে দারুণ দুঃখ সমুপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সর্ধাস্তঃ- 
করণে তাহারই প্রতিশোধ প্রদণনের চেষ্টা করে । এবং দিন 
দিন বহুভত্তি 'ও সে প্রদর্শন-দবার! সেই স্থাপ্যধনাপহারকের 
প্রীতি ও অনুরান আকর্ষণকরতঃ স্েচ্ছানুমারে তাহার সমুদ্রাচ্য 
দ্রব্য সমুদয় সষ্ভোগ করিয়া অবশেষে যদৃচ্ছাত্রমে ইভলোক 
হইতে প্রস্থান করিয়। থাকে । তাহীর মুত্যু-নময়ে তদীয় পিত! 
যে, হা পুত্র! ক! পুক্র! বলিয়৷ বিবিধ প্রকীর বিলাশ ও পরি- 

তাপ করে, নে তাহার প্রতি কর্পাতও করে না। প্রত্যত এই 
ভাবিয় হান্য করিয়া থাকে যে, ইনি কি জন্য বিলাপ করিতে- 
ছেন? সংসারে কেহ কাহারও পুত্র কিবা কেহ কাহারও 

পিতা নহে । সকলেই স্ব স্ব কর্মের বশবত্তাঁ হইয়। 'তাপুক্র, 
গ্রভুহৃত্য প্রস্থৃতি-সম্বন্ধ বন্ধনে সম্বন্ধ হওত সংসারে অবতরণ 

করে | ইনি পুর্বজ্ম নিতান্ত নির্দয় ও নিশ্নম হইয়। দস্থযর 
ন্যায় আনার স্থা যখন অপহরণকরত২, আনাকে ছুর্শিবার ছুঃখ 
নানরে নিণগ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই দারুণ ড্রব্যাপহ্থার, 

দুঃখের সুহ্ঃনহ অভিঘাতেই আনার প্রাণ-বিয়ৌগ হয়। 
2১ আমিও এক্ষণে তাহারই প্রতিশোধ প্রদানের নিমিত্ত পুত্র-রূণে 



৮ পদ্মপুরাঁণ |, 

ইহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহাকে তদনুবপ ছুংখ প্রদান 
করিলাম | হুরাক্স! অকারণে যেমন আমার অর্ধস্ব অপহরণ করিয়া- 

' ছিল, আমিও অদ্য ইহাকে সেই ৰূপ পিশাচত্ব প্রদান করিলাম | 

আর কখন আদার সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইবে না| এ ছুরাক্স 

পুর্ব্বেও আমার পিত। ছিলনা, এক্ষণেও আমার পিতা নহে! 

আমি কেবল স্বকাধ্য সাধনোদেশে ইহার বিশ্বান নমুশ্পীদন 
করিয়। এতদিন ইহীকে পিতা বলিয়া সম্বোধন ও ইহার প্রতি 

কৃত্রিম ভক্তি-শরদ্ধী প্রকাশ করিয়াছি | নতুবা আমি কাহারও 
পুক্র নহি | এবং ইহার সহিত কোন কালে আমার কোন প্রকার 

সম্বন্ধ নাই। এ পাপান্না এক্ষণে বুথা বিলাপ ওপরিতাপ করিয়া 

পুর্বব দুক্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত সাধন করুক | হে মতিমন্! ন্যাস- 
স্বারী বারহ্বার এইৰপ চিন্তা করিয়া অনিত্য জগৎ, হতে প্রস্থান 

করিয়। থাকে । অতএব আপনি কি নিথিত্ত পুভু-কীননা করি- 
তেছেন? পুল্রোৎ্পাদনের যে দারা ক্লেশ তাহা আপনি 
শ্রবণ করিতেন | এবং* সংসারে এইরূপ ন্যাস-নস্বন্ধী-পুক্রই 
যত্র তত্র দেখিতে পা1ওয়। যায় | অতএব আপনি এই সম়ুদায় 

পর্মযালোচনা করিয়া পুক্রকামনা পরিত্যাগ করুন | 



ঘাদশ ভাধ্যায়। 

সুমনা কহিলেন, হে স্বামিন্! এক্ষণে আপনাকে খণমন্বন্ধী 
পুকজ্রের কথা! বলিতেছি শ্রবণ করুন| যদি বেহ বাহারও 

নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়৷ তাহ। পরিশোধ করিতে না পারে, 

তাহ! হইলে নেই খণদাতা৷ পর-জন্মে খণ-কর্তার পুক্র-ৰূপে জন্ম- 
গ্রহণ করে। এৰপ পুত্র স্বভাবতই ছুর্ববত্ত ও ক্রুর-প্রক্কৃতি হইয়া 

থাকে | সে জনক-জননীর প্রতি কখন দয়ানমতা প্রকাশ 

করেনা, কখন কাহীরও গুণদর্শন করিতে পারে না, এবং 

সর্বদাই সকলের দোষগ্রহনে তৎপর হইয়। বিনাপরাধে আত্মীয়- 
গণকে তাড়না ও প্রহার করিয়। থাকে | পরিবায়দিগকে বঞ্চনা 

করিয়। আপনি ইচ্ছানত স্থখনস্তোগে ও স্বার্নাধনে তৎপর হয় | 

কখন বা গৃহ হইতে বলপুর্ববক দ্রব্যাদি অপহ্রণ করিয়া পরিবার- 
বর্গকে নানাৰপে ক্রেশ প্রদান করে | কেহ নিবারণ করিলে 

ক্রোধে অভিভূত ভইয়া তাহাকে প্রহা'র ও নানাপ্রবারে ভাড়ন! 
করিয়া থাকে। কখন নিতান্ত নিষ্ঠরাচরণ-ঘারা পিতা-মাতা 
আম্মীস্বজনের একান্তিক মর্ন্মপীড়া সমু্পাঁদন করে| মৃত 
পিতামাতীর উদ্দেশে কখন শ্রাদ্বতর্পণাদি সঁতক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয় না| যাহার বীর্ষ্যে সমুন্ভুত, যাহার রক্তে সন্বর্ধিত 
ও যাহার অন্নে প্রতিপালিত; সেই সেহময় জনক জননীর প্রতি 

কখন আন্তরিক শ্রদ্ধা ,ব। ভক্তি প্রদর্শন করে না। প্রত্যুত 

কতজ্ঞতায় জলাঞ্জলি প্রদানপুর্বক সতত তাহাদেরই নিন্দীবাদ 
ক্লরিয়। থাকে | এবং সনয়ে সময়ে তাহাদিগকে এই বলিয়া ভাড়ন। 



১৬৬ পন্মপুর এ ীনি। 

'করে যে, ক্ষত্র-ভূমি-ধনত্বাদি সমস্ত আমার, তোমরা কি 
জন্য তাহা ভোগ করিতেছ ? কখন ব1 নিতান্ত ছুলশলিত হইয়া 
 নির্ধয়ৰপে পিতামাতাকে প্রহার করিতে থাকে। তিলার্দের 

নিমিত্ত ও পিতামীতাকে সখী করে ন,-মুহূর্তের নিমিত্ত ও 
তাহাদের করুণ-নচনে কর্ণপাত করে না। তাহাকে দেখিলেই 
বোধ হয়, যেন মে স্বয়ং সমুভূত হইয়াছে। পিতামাতা তাহার 
জন্মের কারণ নহে | হে মহাতান! একপ খণমবন্ধী পুভ্র জগতে 

বত্র তত্র লক্ষিত হইয়া থাকে / অতএব আপনি কি জন্য চিন্তা 

করিতেছেন ? এক্ষণে রিপু পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ 

করুন। 
হে মহাম্নন্! যেব্যক্তি যাহার বৈরমাধন-পুর্ববক প্রাণ- 

ত্যাগ করে, দেই ক্ৃতবৈরব্যক্তি বৈরকর্তার পুন্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। বাল্যকাল হংতেই তাহার বৈরবুদ্ধি উপজাত হয়! 
মে আজীবনকাল কেবল পিতামাতার সহিত শত্রতা৷ ব্যবহার 

করিয়া থাকে । কখন তাহাদের প্রতি সৃহ বা মমতা (প্রকাশ 
করে না| তাহাদি্কে যথামময়ে শয়ন-ভোজন করিতে দেয় না| 
কিছুমাত্র ক্ষুধা-তৃষ্চা না থাকিলেও প্তামাতাকে আহার 

করিতে দেখিলেই, তীহাদিগের মুখের গ্রাম কাড়িয়া লয়। 
সর্বদাই জনকজননীকে নিষ্ঠুরৰূপে প্রহার ও তাড়না করিয়া 
থাকে | পিতামাতা নিষেধ করিলে দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন ও 

অভিমান করিয়া তাহাদের স্থখশান্তি অপ্হ্রণ করিয়া থাকে | 
কখন বা ছুলভ বন্তর প্রপ্তির নিনিত্ত সর্বদাই তাহাদিগকে 

উদ্বেজিত করে| এবং একটা অভ্ভিলাধপুর্ণ হইলে পুনরায় 
'ক্মভিলাষান্ভর-মাধনের নিনিত্ত ধাবমান হয় । এইৰপে শত্রুতা 
করিতে করিতে বখন তাহীর মনোভিলাবপু্ হর, তখন সে মহ্ 



সুদি খও/... ১৩১ 

: বয়াতি অগীধশোকমিন্ধূনীরে নিক্ষেণ করিয়া, মর্ত্য- 
- ধাম পরিত্যাগপুর্ববক প্রস্থান করে। উত্পদানে, ধারণে? পালনে, 

শিক্ষা দানে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে জনকজননী তাহাকে 
পৌধণ করিলেন, সেই ক্রুরপ্রন্তুতি রিপুুত্র এরূপ-পুক্র প্রাণ 

. পিতাম।তার জন্যে ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না| অতএব আপনি 
কিনিনিত্ত পু্রকামী হইর়াছেন? আপনি বুবিতে পারিতেছেন 
না। নতুবা আপনার ন্যায় নৌভাগ্যশালী পরুব জগতে অতি 
বিরল। যেহেতু আপনি পুর্বজন্মে কাহীরও ন্যাস্তধন অপহরণ 

বা কাহারও নিকট খণগ্রহণ অথব1 কাহারও বৈরসাধন করেন 
নাই। মেই কারণে আপনাকে এইৰপ ভুঙখবহুল পুজ্রের মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে হয় নাই | 

এক্ষণে প্রিয়পুল্রের কথা বলিতোছি শ্রবণ করুন| প্রিষ্র- 

পুল জাতনীত্র পিতানাতার প্রীতি-সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। 
এরূপ পুত্র কোন কারণে তাহাদিগকে বিরক্ত বা উদ্বেজিত 
করে না| কখন 'দুললিত ব! অবাধ্য হইয়া তাহাদিগের মনঃ- 

পীড়া সমুৎপাদনে শ্রন্ত্ত হয় না | কি শৈশব, কি যৌবন, কি 
বার্ধক্য নকল অবস্থাতেই পিতা ন।তার প্রিয়ন্ুষ্ঠান করিয়৷ থ'কে। 
সর্ববতো ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধ। প্রদর্শনপুর্ববক তাহাদিগকে জর্ববদা 
সন্তষ্ট ও প্রতিপালন করে। এরপ পুত্র কখন জনক-জননী 

, আহার না করিলে আহার করেনা, তাহারা নিত্রিত ন। হলে 

শয়ন করে না এবং ভ্রমন্রমেও তাহাদের বিস্রিয়পথে পদার্পণ 

_ করিতে প্ররত্ত হয় ন'। পিতানীতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্ববপ 

“জ্ভান করিয়া, অর্বান্তকরণে তাহাদের প্রীতি-সম্পাদনে ও 

প্রাণশণে তাহাদের আজ্ঞা প্রাতিপালনে যতৃ মীল হ্ইয়। থাকে। 
এবং উপরত জনক-জমনীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদদি অবশ্য- 



১৬২, .  পষগুরাণ | 

কর্তব্য কর্মা সকল সম্পীদন করিয়া, তাহাদিগকে প্রেত 
ম্নখবমতি প্রদান করিয়। থাকে | মনীষিগণ পিতৃমাতু-ভক্তি- 
পরায় এইৰপ পু্রকেই প্রিয়পুত্র বলিয়৷ নির্দেশ করেন। 
কিন্ত এরূপ পুর লাঁভ করা অতীবৰ দুর্ঘট | নিতান্ত পুণ্য ও 
ভাগ্যশাসী ব্যক্তিরাই এবপ প্রিয়পুজ্রের পিত৷ হইয়্। থাকেন। 
অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনি চিত্তকে সুস্থ ও সংযত 

করুন! অনর্ধকরী চিন্তাকে হৃদয় মধ্যে স্থান-দান করিয়া আল্ম-. 

স্থুখে প্রতিঘাত করিবেন না। সংসারে ধনবান্ ও পুভ্রবান . 

ব্যক্তিরাই অনধিক যন্্ী। ভেোম করিয়া থাকে | এক্ষণে আপ- 

নাকে আর এক প্রকার পুল্রের কথ। বলিতেছি শ্রবণ করুন | 
স্থনন' কহিলেন, কেহ কেহ উদাদীন পুজ্রের কথ উতখ 

করিয়া থাকেন। এবপ পুত্র রংসারের সকল নম্বন্ধেই নির্লিপ্ত | 
তাহার কখন কোন বিবয়ে ল্পৃহা ব: অভিলাষ নাই | কিছুতেই 
বিরক্তি ব' সন্তুষ্টি নাই। এব? পুত্র কখন কাহীরও ইঞ্ট ব! 

অনিক নাধনে প্ররৃত্ত,হয় না| কখন গঞ্ন ব। প্রত্যামন করে. 
না| কাভারও প্রতি তাহার আন্ময় বা বিদ্বেষভাৰ নাই | সে 

কিছুতেই সুখ বাদুইখ অনুভব করে না, কাহাকেও তাড়না 

বা! প্রহার করেন. | এবং তাহা হইতে পিতামাতার কখন কোন 

ক্ষতি-বৃদ্ধি বা প্রিয়াপ্রিয় সাধিত হয় না| নে নির্গম, নির্দন্দ ও 

নির্নিপ্ত হয়! জাধন-মাত্র। নির্বাহ করিয়া থাকে। 

আপনি এক্ষণে সর্বব-প্রকার পুত্রের স্বভাব ও স্বৰূপ শ্রৰণ 

করিলেন । টি পতা-মা তা-পুন্র-কন্যা-প্রস্থাতি নংসারের খিবিধ মম্বন্ধ 

কেবল পুর্ব্বোজ্ঞ 5তুবি ধ কারনেই সংঘটিত হইয়া থাকে | জগতের * 
জীবমাত্রেই উলিখিত ভেদচতুষ্টয় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নীতি- 
বেদিগণ এই কারনে মৃসার সন্বক্ষে বীতরাগ হইয়া বৈরাগ্য-যোগব - 



আবগন্বন করিতে পদে পছে পদে প্রদান করিয়া থাকেন । 
এক্ষণে আপনি এই নকল পর্যালোচনা করিয়। পুক্র-িন্তা 
রা করুন। আমাদের পরম দৌভাগ্য-বশতঃই ইহ্জন্মে 
নিরপত্য হইয্লাছি। পুর্ধজন্মে আমরা কাঁহারও স্থাপ্যখন 
হরণ বা কাহারও নিকট খণগ্রহণ অথবা কাহারও বিশ্রিরনাধন 

ব৷ প্রিয়ানুষ্ঠান করি নাই | কিম্বা অপর কেহও আমাদিগকে 
ন্যাস্তধনে বঞ্চিত বা আমাদের নিকট হইতে খণগ্রহণ অথব। 

আমাদিগের শ্রিয়ান্ুঠান করে নাই। দেই কারণ-বশতঙঃই 
ইহজন্মে আমাদিগকে পুক্র-জন্মরূপ মহদ্ুইখে আক্রান্ত হইতে হয় 
নাই। আমি সর্বদাই আগাকে পরম মৌভাগ্যশালিনী 
বলিয়া জ্ঞ।ন করিয়া থাকি | যেহেতু পরম কারুণিক পরমেশ্বর 

আমাকে নিরপত্য করিয়া সংসারের দারুণ যস্ত্রণা হইতে 

পরিমুক্তা করিয়াছেন । দেখুন, পুত্র উৎপাদনে ক্রেশ, ধারণে 
ক্রেশ, পোবণে ক্রেশ, এবং শিক্ষাদানে ক্রেশ | আবার সেই পুঞ্র 
বদি পিতামীতীর বিশ্রিয়চারী ও ছুশ্চরিত্র হয়, তাহা? হইলে 

ক্েশের আর দীমা থাকে না। অতএব আপনি এই সকল 
বিবেচনা করিয়া অনর্থক চিন্তা ও বিষাদ পরিত্যাগ করুন। 

আর আপনি যে দরিদ্র বলিয়। নিরন্তর ছুংখপ্রকাশ করিয়। 

থাকেন, তাহীও , বিফল | কারা, পুর্বজন্মে দন বা বদন্সু- 

ভান না করিলে, ইহজন্মে ধনবান্ হইতে পারা বায় না| আপনি 
পুর্ববজন্মে বোধ হয় কোন সৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান বা কাহাকেও 
কিছু দান করেন নাঁই, সেই কারণে ইহ্জন্মে এই দারুণ 
ঘারিদ্র্-ছুঃ$খ উপভোগ করিতেছেন । অতএব বৃথা চিন্তা 
করিলে আর কি ফল লা হইবে ? মনীবিগণ নির্দেশ করিয়াছেন 

বেপুর্পজনে যে যাহা দান করে, ইহজন্েশসে তাহাই প্রাপ্ত হইয়! 



১৩৪ প্গুরাপ। 
রর খাকে। তাহাদের এই অমোগ্ধ বাক্য কখন বিফল হইবার নহে? 

বিশেষতঃ জগ্নতে সকলই ভাগ্যসাঁপেক্ষ | ভবিতব্যতার অন্যথা- 
চারণ করিতে কেহ কখন সক্ষম হয় না) কেহব! বিদ। পরি- 

শ্রমে প্রচুর ধনসম্পাত্তর অধীশ্বর হইয়া থাকে, আবার কেহ্ 

বছষত্ব ও পরিশ্রম করিয়াও এক কর্পদ্দকমাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে 
না । আরও দেখুন, মনুষ্যের প্রবত্রনঞ্চিত বিপুল-ধনসম্পত্তি তাহার 

মৃত্যুর পরে অপরের উপভোগ্য হইয়া থাকে । অতএব 

অকারণে কেন আপনি ধনচিন্তায় অভিভূত হঈয়া আত্মার ক্রেশ 
নযুৎ্পাদন করিতেছেন? ভবিতব্যই যাহার একমাত্র মুল, 

তাহার জন্য বৃথা চেষ্ট। করিলে কি ফল লাভ হইবে । 

স্থুমনা কহিলেন, আপনি যে অর্থ-প্রাণ্ডর কমন] করিতেছেন, 

নে অর্থ কখন স্থখকর নহে | জীবের সম্পদই সমুহ বিপদের 
আম্পদ। এশ্র্য্যশালী ব্যক্তি কখন জীবনে স্ুখশান্তি অনুভব 
করিতে পারে না। দরিদ্রতা-নিবন্ধন আপনি বে দুংখ ও ক্রেশ 

অনুভব করিতেছেন, অর্থ উপার্জনে ও রক্ষণে তদপৈক্ষা অধিক- 
তর ক্লেশ ও দুঃখ সঞ্জাত হইয়া থাকে | ধবান্ ব্যক্তি কখন 
নিরুদ্ধেগে বা নিরাপদে জবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। 

হুর্ব্বিলহ দুঃখ ও চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া তাহাকে জীবলীলার 
পরিসমাপ্তি করিতে হয়| অতএব যাহার অভাবে ক্রেশ, থাকায় 

ক্রেশ, উপার্জনে ক্রেশ ও বক্ষণে ক্রলেশ” সেই ফ্রেশচুলক অনর্থ- 

কর অর্থচিন্তা পরিহারপুর্বক জাপনি শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন| 

নংসারের শিতামাত-পুন্রকলত্র-আত্মীয়-স্বজন-ধনসম্পত্তি সকলই 
অপীক ও অনিত্য | মনুষ্যগ্ণণ কেবুল মোহমায়ায় আবদ্ধ হইয়া 
আনার পুক্রঃ আনার পত্বী” আমার পিতা আমার মাতা, আমার 

.. হু, আমার এখর্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধ রণ্পন! করিয়া আপনাপনি 
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১নংসার কারায় বন্ধ হয়। আয়জ্ঞানহীন জীবগণই অলীক ও 

অবাস্তব বস্তুতে সত্য জ্ঞান করিয়া থাকে। হীনবুদ্ধি লুতার 
ন্যায় তাহারা দংমার জালে আবদ্ধ ইঃয়া, আজ।বন জন্ীম যাঁতনা- 

রাশি উপভোগ করে। মৃত্যুকালেও তহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মী- 
লিত হয় না| এ জগতের অনিত্যতা-মন্বন্ধে তাহীরা একেবারে 

অব | মেই মোহ চ্ছনন হতচেতন ব্যক্তিশণ ভ্রমেও চিন্তা করে না 

যে, এই মুহূর্তে যাহাকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, 

আম্মীয়-জ্ঞানে যাহীর অনুগত হইয়া জাছে, মায়াপাশে বন্ধ হইয়া 
যাহার প্রতি প্রগাঢ় মহ ও .অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে, পর- 
মুহর্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । সৃত্যুয্বখে পতিত 

হইলে যে, সংদাতরর সকল মম্বদ্ধই একেবারে নিঃবেশিত হইবে, 
তাহারা স্বত্নেও তাহ! চিন্ত। করে না| কিন্ত সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায়, 

যাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ভঃয়াছে, তাহারাই কেবল ইহ 

সংমারের জনিত্যত! ও অন্বন্ব-বন্ধনের অলীকতা অনুভব করিতে 
পারেন। তাঁহীরাই কেবল বুঝিতে পাঁরেন। যে এমংনার 
দুংখ ও অভা₹-পরম্প্রার পরিপুণ। অতএব আপনি এই মকল 

পর্যালোচনা করিয়া পুজ্রার্থচিন্তা' পরিহারপুর্বক একান্তচিত্তে 
পতরমীয়্ার ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করুন| তাহা হইলে 

আপ'ন জু।'বমন শান্তি-নুখ অনুভব করিতে পারিবেন । 

মৃত কহিলেন? হে ছিজমত্তমগণ ! পতিত্রতা জ্ঞান-বিজ্ঞান- 

ব্তী মুমনার এই প্রকার জ্ঞান-গর্ভ হিতবাক্য অবণ করিয়। মহামন 

'দে'মশর্্া পূনরায় কহিতে লাগিলেন। 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

মোমশন্মা কহিলেন, অয়ি হিতবাদিনি ।' তুমি যাহা! বলিলে 
সে মকলই সত্য | উহ শ্রবণ. করিলে সকল সন্দেহ দূরীভূত 
হয়| তথাপি বংশরক্ষক স্ুপুত্র লাভের নিমিত্ত আমার অন্তঃ- 

করণ সর্বদাই চিন্তিত | কিছুতেই আমি মেই পুত্রচিন্তা হৃদয় 
হইতে দূরীভূত করিতে পারিতেছি না। ধনচিন্তা আমার হৃদয়ে 
তাদৃশী বলবতী নহে | কারণ সংসারে সকলেই এই্রর্্যশালী হইতে 
পারেনা, কিন্তু পুল্রলাভ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়৷ থাকে। অতএব 
যে কোন প্রকারে হউক, পুভ্র-দমুৎপাদন রিয়া আমি তৃপ্তি 

লাভ করিব। 

সুমনা! কহিলেন, নাথ! চিন্তা ও বিষাদে আপনি অতিমান্র 

অভিভূত হইয়াছেন | : আমি কেবল আপনার চিত্তচাঞ্চল্য দুরী- 

ভূত করিবার জন্যই এই সমস্ত প্রবোধ-পরম্পরা প্রয়োগ করি- 
লাম | নতুবা সৎপুক্র হইতেই বংশ রক্ষা হইয়া থাকে । মনীষি- 
গণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, বহু নিগুণ পুন্ত্র অপেক্ষা এক মত 
পুন্রও ভাল | এঁৰপ পুল্র হইতে পিতামাতার প্রতিপালন ও 
বংশকুল সমুজ্জল হয়| কিন্তু বহু পুণ্য ব্যতীত এরপ পুত্র লাভ 
করিতে পার! যায় না| অতএব আপনি আহ্মমকে সংযত করিয়া 
পুণ্যাচরণে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলেই আপনার অভিপ্রেত 
সিদ্ধ হইবে | জন্ম ও মৃত্যু সংসারের অনিবার্য্য নিয়ম | জন্ম 

ফ্লুইলেই মৃত্যু আছে, এবং মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্ম হইয়া! ধাকে | 
কিন্ত নংদারে সকলের ভাগ্যে সুখ-জন্ম বা সুখ-যতভ্য সংঘটিত 
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ইয় না | পুণ্যক* ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই সুখ-জন্মও সুখ-ৃত্যু 
লাভ করিয়া থাকে। নতুবা প্রৃণ্য ও ধর্মকর্মাহীন পাপাক্সাগণ 
কখন সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারে না| তাহার! ভুঃখে জন্ম- 

গ্রহণ করে, ছুঃখে পরিবর্ধিত হয় ও দুঃখে প্রীণত্যাগ করিয়! 
থাকে | অতএব আপনি প্রয়ত হইয়া,পুণ্য সমাচরণে প্ররত্ত হউন। 
তাহা হইলেই আপনার সকল মনোরথ সুসিগ্ধ হইবে | 

স্থমনার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সদোমশর্না কহিলেন, 
প্রিয়তমে ! পুণ্য কীহাকে বলে এবং কিৰূপে তাহা! প্রাপ্ত হওয়। 

যায়, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্তন কর। 
স্মনা কহিলেন, নাথ! কিপুরুষ কি স্ত্রী, পুণ্য সঞ্চয় 

সকলেরই সাধ্যায়ন্ত। এবং লোকে একমাত্র সেই পুণ্যবলেই 
পুত্রধনীদি অন্যান্য অভীপ্মিত বিষয় লাভ করিয়া থাকে। 
ব্রহ্গচর্ষ্য, সত্য, তপন্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শাস্তি 

ও অস্তেয় এই সমস্তই পুণ্য-সঞ্চয়ের কারণ | এবং এই দশবিধ 

' সদনুষ্ঠান হইতে জগতে সত্য-ধর্মম লাভ; করিতে পারা ঘায়। 
ধর্ম যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তাহার সকল অভিলাষ পুর্ণ 
হইয়া! থাকে। তাহার! স্বর্গ হইতেও উত্তম লোক লীভ করিতে 
পারেন। জগ*্পাতা জগদীশ্বর তীহাদের প্রাতি সর্বদাই 
সুপ্সন্ন | ইহলোকে তীহীরা সকলের নিকট পুজিত ও চরমে 
পরম-পদ গ্রাণ্ড হইয়। থাকেন। তাহাদের সুখসম্পত্তির ইয়ত্ত। 
থাকে না! ৃ র 

লোমশর্দ্া কহিলেন, হিতবাদিনি! তুমি যে ধর্মের কথ৷ 
বলিলে, তাহার মৃর্তি কিরূপ, তাহ তুমি আমার নিকট যথাযথ 
বর্ণন কর। 

স্থমমা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রঠৃত-তপো বীর্যয-সম্পন্ন, 
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ভাগ্যবতী ভগবতী অনৃন্ুয়া্জ মহর্ষি ছুর্ববাসা ও ভগবান দত্তাঁ 
ত্রেয় ব্যতীত আর কেহ কখন ধর্মকে সাক্ষ।ৎ করিতে পারেন নাই। 
ধর্মের মুর্তি অলৌকিক ও অদৃশ্য | তত্বদর্শী মহাক্মাগণ সত্য- 
কেই তাহার আত্মারূপে নির্দেশ করিয়৷ থাকেন! প্রভূত পুণ্যবল 
না থাকিলে ধন্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারাষায় না | 
উগ্রতপা৷ মহষি দুর্বানা ও ভগবান্ দত্তীত্রেয় একাধিক্রমে 
লক্ষবৎসর দুশ্চার তপশ্চরণ করিয়া পরিশেবে ব্রাহ্গণবেশী ধর্মের 

সাক্ষা২, লাভ করিয়াছিলেন | বিশেষতঃ তাঁহারা উভয়েই 
মহাম্স।। নীতিবেদী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন | এবং ধর্মের দর্শন- 

লাভ-লালসায় ক্রমাগত সনাধি-স্থাপন-দ্বারা, বাযুমাত্র-ভক্ষণে, অন- 
শনব্রত-অবলম্বনে, ও পঞ্চানিচধ্যা প্রভৃতি স্ুছুশ্চর তপোব্রত্ে 
সমাচরণে লক্ষবৎসরের পর সত্যাক্মা সনাতন ধর্মাকে সাক্ষাৎ, 
করিয়াছিলেন | 

স্থুমন্ণা কহিলেন হে দ্বিজমত্তন! মহাতেজ। শঙ্করাংশ 

ভুর্ধবাস। সহজে মেই :সত্যন্বরূপ ধর্মের দর্শন প্রান্ত হন নাই। 

লক্ষবসর অতীত হল, তত্রাপি ধর্ত তাহাদিগকে দর্শন 
দিলেন না, এই কারণে মুনিপুঙ্গব দুর্ববানার ক্রোধানল একেবারে 
প্রদীগ্ত হইয়া উঠিল | তর্দর্শনে লোকভাবন ধর্ম ব্রহ্বচর্ষ্য, সত্য, 

তপঃ, দম, নিয়ম? অগ্নিহোত্র ও অস্তেয় এই কয়েকটা অঙ্গের 
নহিত ব্রাঙ্গণ-মুর্তি-পরিগ্রহ্পুরঃংসর তঙ্ক্ষণৎ তাহার সম্মূখে 

উপস্থিত হইলেন | ক্ষন, শান্তি লজ্জা, অহিংসা ও অবক্রতা 
ইহার! স্্রীবেশে তথায় সসাগত হইলেন | এবং বুদ্ধি, প্রজ্ঞা»শ্রন্ধা 
মেধা, পঞ্চগি, সাল্গো পাঙ্গবেদ; পুণ্যস্সা প্রকৃতি ও অশ্বম্ধাদি 

ফচ, সমুদায় মুর্তিপরিগ্রহপূর্বক তথায় আগমন করিলেন। 
ষ্টার সকলেই পরম ্পলাবণ্য, সম্পন্ন. দিব্যকান্তি-সমম্িত, সর্ববা- 



ভূমি ও ১৩৯ 

রনভবিত, দিব্যাস্বরপরিহিত, গন্ধাদিলেপনে অলঙ্ক ত, কিরীট- 
কুন্থল-পরিশোভিত এবং দিব্য'তেজং ও দীপ্তি বিশিষ্ট । 
তাহাদের অকলেই নিত্বলঙ্ক, নির্দোষ ও নির্বিকার | সকলেই - 
সেই একমাত্র পরমায়্ার অংশডুত ও দেবোপম। তাহাদের 

পদার্পণে সেই স্থান পরম পবিত্র হইয়া মনোহর ও অলৌকিক 
শোভা ধারণ করিল। শান্তিদেবী মুর্তিমতী হয়! সেই স্থানে : 
বিরাজ করিতে লাগিলে।| তাহাদের নকলের সমাগমে ও 

-মবায়ে সেই স্থান তথ্কালে স্বর্ম হইতেও অধিকতর রনণীয় ও 
সর্ব-মখ-সমৃদ্ধির আধার হইয়া উঠিল | 

অনন্তর লোৌকভাবন ধর্জ্ সপরিবারে তথায় উপস্থিত 

হইয়া, প্রজ্জলিত-কোপানল মহাভাগ দুর্ধবীন,কে মধুরবচনে 
কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্ধণ! তুমি কি নিমিত্ত ক্রোধকে হৃদয় 

মধ্যে আশ্রয় দান করিয়াছ? জীংগণের ক্রোধের তু্য শক্র 

আর নাই। ক্রোধই জীবগথের বিনাশের একমাত্র কারণ। ক্রোধ 

হইতে লোকৈর  ধৈর্য্যচ্যুতি ও পৃণ্যক্ষয়; হইয়া থাকে।. এই 
কারণে ক্ষমাশীল মন যিগণ কথন ক্রোখের বশীভূত হয়েন না| 

অতএব তুমি কি জন্য এই অনর্থ মূলক ভ্রোধপরতন্ত্ হইয়। নিজ 

তপন্যার বিশ্রসমুৎপাদনে প্রত্ৃত্ হঃয়াছ ? ক্রোধ হইতে লোকের 
সর্বনাশ সাধন হইয়৷ থাকে | এবং ক্রোধ হইতেই যাবতীর অনর্থ 
উৎপন্ন হয়। এই ক্রোধ হইতে মনুষ্যগণের শরেয়ে মার্স 
অপরিস্থ্ন হইয়া থাকে । অতএব তুমি, সার্ববানিউ-প্রয়োজক 
এই সুমহান ক্রোধকে পরিত্যাগ কর। তাহা! হইলে শাস্তির 

আশ্রয় প্রাণ্ড হইবে। এবং শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেই 
তোমার তপশ্চরণের সমুদয় ফল লাভ হইবে। শাস্তি ব্যতিরেকে 
কাহারও কখন শ্রেয়োলাভ হয় না।* অশাস্ত-গ্রকৃতি ব্যক্তি 



নিরীন্ দে সক্ষদ হরনা। আতএব তুমি কি জন্য; 
রা এই ক্রেশ-সঞচিত তপোরাশি পচ করিতে 
ইদ্যত হইয়াছ ? 
. স্থুমনা কহিলেন: ব্রাক্গণবেশী এনা হিপ 
বচন!বপি বণ করিয়া ও, মহ্র্ষি ছুর্ববালার ক্রোখবেখের উপশম 
হুইল ন| | তিনি, ক্রোধানলপ্রজ্জ।লিত-আরক্তিমলে চিনে কহিলেন, 
ছে মহাম্মন্! আপনি ও আপনার সমভিব্যার্থারী এই প্ুকল: 
.ব্যজিগণ কে ? এবং পরম-বপলা ব্য-মম্পন্না, দিব্যালঙ্কার-ভুবিতা,; 
'ফের্যুপমা এই সপ্ত . সুকুমারী ললনাইবা কে ? তাহ! আগ্রস, 
বিশেষৰপে আমার নিকট কীর্তন করুন| 

ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম কহিলেন, হে তপোনিধি! বিনি তোমার 
শরীরে সর্বদা ব.্চ্ধধ্যৰপে বিরাজ করিয়া খাঁকেন, তিনি এই : 
দণ্ড-কমগুলু-হস্তে সর্বতেজঃ-সমস্থিত ব্রাঙ্মণবেশে অদ্য তোমার: রর 

সমীপে আগমন করিয়াছেন! যে তপৌ'ব্রতকে তুমি সর্ধবদ! আশ্রয় ্ 
ক্রিয়া আছ, সেই পরম জ্যোতির্সয় তপ প্রদীন্ত ছতাশনের ন্যা়, 
্রা্মপবেশে তোমার সম্মুখে শোভা পাইতেছেন | বর্ধ জীছে 
পয়াপর ও পরম দীন্তিমান্দান বা সর্তিপরিগ্রহ করিম 
সগকি্যাহারে আগমন করিয়াছেন |. এ পিঙ্ললবর্ণ মহাপ্র 

তরল রী ইন্লিযগণের ফমনকর্তা হয় দম তোর 
পারে সমাগত ১ নম গন. সবীর পন ীন ্  বের ্ 

চে 

পু টে 

০ সু পিক পলো 
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পরম দীন্তিমান্ পদ্ম-কমগুলুধারী মহীপুরুষকে অবলোকন 
করিতেছ, উহার নাম শৌচ | 

ধর্ম কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম| অসামান্য ভাগখধেয়বিশিষ্ট। 
পতিব্তা শুশ্বা, সর্ববাভরণে ভূষিত হইয়া! তোমার সমীপে স্বয়ং 
সমাগত হঃয়াছেন|। অতিমাত্র বীর্য্যশীলিনী, দিব্যালঙ্কার- 
বিভূ বিতা মনস্থিনী ক্ষম! তোমার সম্ম,খে অবস্থান করিতেছেন | 

দিব্যা ভর-ভূবিতা। অন্ুপম-শোভ।-সৌন্দর্য্য-শালিনী, পরম-জ্ঞান 

ূপিনী, মঙ্গলময়ী শাস্তিদেবী হুর্ভি-পরিগ্রহ করিয়া! তোমার 
নিকট আগমন করিয়াছেন | এই ষে সুরূপা, শ্যামবর্ণা মিত- 
ভাবি রমণীকে অসন্দর্শন করিতেছ, ইহীর নাম অহিংসা / ইনি 

জর্ববদাই পরোপকার-পরতন্ত্রা । এবং ক্ষমা ও সত্য নিয়ত 
ইহার অনুনরণ করিয়া থাকেন। এ দেখ, তগুকাঞ্চনবর্ণা, 
সর্ধব-রূপণ্ডণ-সম্পন্না, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বতী, ইন্ডুনিভাননা লজ্জা 
তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছেন। হহার আত্ম! নিরতি- 
শয় নিষ্নল ও উন্নত এবং ইনি সর্বদাই ভখবে কালযাপন 

করিয়। থাকেন | বস! দিব্য-জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্না, সুভগাঃ রক্ত- 
চিত্তা, স্স্থিতা, চারুমক্রলা, সর্বাধান-সংযুক্তা, সর্ববাভরণ ভূবিতা, 
পীনশ্রোণিপয়োধরা, মনস্থিনী মেধা স্বয়ং ত্বদন্তিকে সমাগতা 

হইয়াছেন। সংসারে সকলেই ইস্কার সাতিশয় গৌরব করিয়। 
থাকে । যে ব্যক্তি মেধাহীন, তাহার ভ্ঞনবুদ্ধি প্রস্ফুরিত হয় 
না এবং প্রবৃত্তি সকল জড়ের ন্যায় অবসম হইয়া যায়। কিন্ত 
মেধাবী ক্যক্তি স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানবলে জগৎকে 
বশীভূত করিতে পারেন। এঁষে স্থশোভন! শ্বেতবস্ত্রপরিধান৷ 

সুক্তাহার-পরিশোভিতা, বিস্বোষ্ঠা, চারুদশনা, সহাস্যাননা, দিব্য 

রূপলা বণ্য-সম্পন্না, অক্ষ-পুস্তকধারিণা, শোনা ললনা, বশান্থিনী 



১৪২. .. পন্ষগুরাণ। 

_ মেধার পার্খদেশ অলঙ্কুত করিয়৷ আছেন, উর নাম প্রজ্ঞা. [+ 
এবং এ সুবর্ণবর্ণা, নানীলঙ্কীর-ভূষিতা, মনিকুগুল-ধারিণী, 
কৌবেয়-ব্না, শুভানন। ললনার নাম দয়'| ইনি আমার 
সহধর্মিনী | ত্রিলোকের উপকার ও মঙ্গল সম্পাদনের নিমিত্ত ' 
ইনি প্রতিনিয়ত প্রাণপণে যত্বরু করিয়া থাকেন। ইহার 

. ন্যায় কোমল-প্রক্ৃতি ও নির্দল-স্বভাবা ললনা আর কুত্রাপি 

দুষ্িগোচর হয় না| ইনি ছায়ার ন্যায় সর্ববদাই আমীর অন্ু- 
সরণ করিয়া থাকেন | যেখানে আমি সেই স্থানেই দয়া এবং 

যে স্থানে দয়! সেই স্থানেই আমার অধিষ্ঠান | আমারই নাম 
ধর্ম | তোগাকে দেখিবার নিমিপ্ত সপিরিবারে এখানে 
আগমন করিয়াছি । এক্ষণে তুমি শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 

সর্বতোভাবে আমাকে প্রতিপালন কর। 

সুমনা কহিলেন, নাথ । ধন্মের নাম শ্রবণমাব্র, মুনিসত্তম 
ভুর্বাসার আপতিত রৌষভাঁর বিদুরিত হইল। তিনি তখন 
ধর্মকে সম্বোধন করতঃ প্রয়ত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! 
আপনার দশন-লাঁভে আনি ক্লতীর্ঘম্নন্য হইলাম | এক্ষণে 
আপনার আগমনের কারণ নির্দেশ করিয়া আমার কৌতূহল 
চরিতার্থ করুন| 

ধন্ম কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমার ঈদ্রশ রোষাবেশের 
কারণ কি? কেহ যদি তোনার কোনৰপ বিশ্রিয়ানুষ্ঠান 
করিয়া থাকে, তাহ] হইলে ভাঙা আমার নিকট সবিশেষ প্রকাশ 
করিয়া বল। : 

দুর্বাসা কহিলেন, ভগ্গবন্! আপনার অনুগ্রহে ও পুর্বব- 
পুরুষের 'আশীর্বাদে এবং স্বীয় অনন্যমাধারণ তপোবলের 
প্রসাদে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই আমার বিপ্রিয়-মাধন করিতে 
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সক্ষম নহে। আমি যে রোষাবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার এক- 
মাত্র কারণ আপনি! আপনি. আনাকে সমুহ ক্রেশ প্রদান, 

করিয়াছেন! আমি আম্মা ও হইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, 

আহার নিদ্রা পরিত্যাগপুর্বক সুছুশ্চর তপশ্চরণে লক্ষবত্সর 
অতিবাহিত করিলাম |! নংসারের বিষয়-ল্ুখ-ভোগ-বাসনা 

হইতে বিরত হইয়া! এতাবশুকাল একান্তচিত্তে কেবল আপনারই 
পরিচর্ষ্যা করিয়া আসিলাম। তথাপি আমার প্রতি আপনার 
দয়ার সঞ্চার হইল না| এইকারশে আমি আপনার প্রতি 

সাতিশয় রোবাবিষ্ট হইয়াছি। এবং আপনার নিমিত্ত আমি ষে 
অসীম ক্রেশ প্রাণ্ড হুইয়াছি; তাহার প্রতিশোধ-পস্বৰপ আ- 

নাকে অদ্য আমি শাশত্রয় প্রদান করিব। সংসারে আর কেহ 

যেন আমার ন্যায় আপনার দ্বার! ক্লেশ প্রাণ্ত না হয়। 

মহাভাগ দুর্বানীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকভাবন 

ধর্ম কহিলেন, হে বস! অকারণে এপ রোষপরবশ হইয়া 

আন্হানি করিও না| ক্রোধবশ জন গসষ্ট-লঙ্গনী হইয়া থাকে। 

অতএব তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্তির আশ্রয় গ্রহণ ও 

আনাকে পরিপালন কর । আমাকে বিন্ট করিলে বিশ্ব-নংসার 

বিনষ্ট হইবে | কারণ, আমিই লোৌক্যয়র ধারণ ও রক্ষা 
কর্তী | আমার অধিষ্টানেই সকলের অধিষ্ঠান এবং আমার 

প্রকাশেই সকলের প্রকাশ । সুতরাং আমার বিনাশে যে জ্মস্তই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর. অনুমাত্র সংশয় নাই! 

যাহারা নিত পত্য-পথে বিচরণ করে, আমি প্রথমে তাহাদিগকে 

 অমুহ ছুংখ প্রদান করিয়া,থাকি | কারণ ছুংখের মুল অম্যগৃৰ্পে 

নিফফাত ন! হইলে স্থুখ-মংঘটনের সম্ভাবনা! নাই । দেখ, পাপের 
পথ অতীব সরল ॥ পাঁপ সহজেই সঞ্চিত হইয়া থাকে । কিন্তু 



লি 

নি. পদ্মপুযাণ। 

নু্যসঞ্চয সহজদাধ্য নহে | ছূর্বিসহ ক্রেশভার বহন করিতে 
না পারিলে, নিত্য-হুখ-শীন্তির আকর পুণ্যরাশি উপ্র্জন 
করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ আজীবন কঠোর 
_ক্রেশভোগ করিয়াও পুণ্য-লীভে সমর্থ হয় না| কিন্তু প্রণ্যা- 

' নুষ্ঠান করিতে করিতে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, পরলোকে 

তাহার সুখের নীমা থাকে না । ফলতঃ পুণ্যের পুরস্কার পর- 

লোকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহলোকে উহা! প্রাণ্ড হওয়া 

দুর্ঘট | অতএব তুমি এই সমস্ত পরিকলন করিয়া আক্মবিনাশ- 

কর ক্রোধকে পরিত্যাগ কর। 

মহাপ্রভাব ধন এই বলিয়া বিনিৰৃত্ত হইলে, সুনিসত্তন 
ভুর্ঘমীন। কহিলেন, হে ভগবন্! লোকে যে দেহে ছুর্বিসহ 

ভুঃখভার বহন করিয়া থাকে, সেই দেহের অবদ্ানে দেহাস্তরে 

নুখভোগ করিবে এ আপনার কিব্ধপ বিধান? আপনি কি 

কারণে অদৃশ্য শরীরকে সুখ-ভোগায়তন বলিয়া নির্দেশ করিতে- 
ছেন ? একে ক্রেশ-পরম্থীর৷ সহ করিবে আর অপরে সুখভাগী 

হইবে, এ আপনার কিনধপ ব্যবস্থা? লোকে ঘদ্দারা ক্লেশতার বহন 

করিবে, তাহারই স্ুুখ-ভোগ বিধেয় | আবার বিবেচনা করিয়া 

দেখুন, সেই সুখ যেকি তাহাও কেহ সম্যক পরিজ্ঞাত নহে 

এরূস স্থলে, কোন্ ব্যক্তি পুণ্যমঞ্চয়ে অভিলাবী হইবে ? লোক- 

মাত্রেই সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকে | একমাত্র সুখের প্রত্যা- 

শায় লোকে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছুঃখভার 
বহন করে। কিন্তু তাঙাদের সেই ক্রেশবাহী দেহ যে পরিণামে 

লুখভাগী হইবে না, এ কথা জানিতে প্রারিলে কি তাহারা এ- 

রূপ দুংখপরম্পরা ভোগ করিয়। পুণ্যান্ুষ্ঠানে অভিলাধী বা 
উৎসাহী হয়? মরিলে কি হইবে, কেহই তাহা অবগত নহে । 
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- সকলেই কেব-। «*০।শ খখগ্রধার আশায় সুডুঃসহ ছুঃখরশি 
নঙ্থ করিয়! বৃত-নিয়াদাদির মমাচরণ করিয়া থাকে | এবং যে 
শরীর দুঃখভোগ করে, তাহারই স্ুখভাগী হওয়া বিখেয়। 
কিন্ত আপনি তাহার সম্পুর্ণ বিপর ত হিধান করিতেছেন ॥ 

আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তি-যুক্ত নহে। 
উহ! ধন্মশাস্ত্রের সন্পুর্ণ বিরোধী! এ দেহের অবদানে 
সনস্ত ক্লেশরাশির অবসান হইবে। কিন্তু যেদেহ এতান্শ 
ক্রেশ ভোগ করিল, পরিণামে তাহার কি ফল লাভ হইল? 
ধন্ম শান্ত্রনতে ছুঃখই সুখের মূল | তবে এই ছুঃখভাগী দেহ 
কি জন্য স্থখভোগে বঞ্চিত হইবে 2 

ধর্ম কহিলেন, বন ! ধর্ম্মশীস্তরের নার মর্ম তুমি বুঝিতে 
পার নাই। ধনম্মবেদী মনীবিগণ কহিয়াছেন যে, পাপের ফল 
ইহ শরীরে ভোগ হইয়া থাকে। পরলোকে পাপের কোন্ৰপ 
দণ্ডবিধান নাই | কিন্তু পুধ্যের ফল পরলোকেই প্রতিফলিত 

. হত্া থাকে : পুণ্য-সঞ্চয়জনিত সুখল]ভ ইহ-জীবনে ছুর্ঘট। 

যে, দুঃখরাশি ভোগ করিতে করিতে মৃত্্ু-মুখে নিপতিত হয়, 
সে পরলোকে তাহার সম্চিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
তএব তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ছুঃখ ব্যতীত কখন স্থুখেভোগ 

হয় ০ ] 

ছুর্বান! কহিলেন, দেব। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা 

কিছুতেই আমার ন্যার-সঙ্গত বলিয়। বোধ হইতেছে না। 
আপনি কেবল আম্মমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত এইৰপ অযথ। 
ও অন্যায় বাক্য কহিতেছেন। আমি আপনার জন্য অকারণে 

ক্রেশভোগ করিতেছি |! আমি অদ্যই আপনাকে তাহার 
সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব! 



জে: .. পক্ষগুজাণ | 
উগ্রতপ! ছুর্ববাসা এই বলিয়! বিনিরূত্ত হইলে, মহীপ্রভাৰ 

'খন্মতাহাকে ক্রোধ পরিহার করিবার শিনিত্ত বারযার অনুরোধ 
" করিতে লাগিলেন । কিন্ত কিছুতেই তপ্শেধন দুর্ববানার প্রদ গত 
ক্রোধানলের শমতা সম্পাদিত হইল না| তখন ধর্ম কহিলেন, 
বন! বদি নিতান্তই আমাকে শীাপদানে মনস্থ কয়িয়া থাক, 
তাহ। হইলে আমাকে দাসীপুত্রঃ রাজা অথবা! চণ্ডালযৌনিতে 
নিপাতিত করিও না । আমি সর্বদাই তোমার প্রণত | অতএব 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার এই বাক্য রক্ষা কর। 

হুর্ববামা কহিলেন, ধন্ম! তুমি আনাকে অকারণে ও 

অক্ৃতাপরাধে অতিমাত্র ছুংখরাশি প্রদান করিয়াছ। এই 

কারণে তোমাকে আমি এই শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি 
রাজা, দাদীপুভ্র ও চগ্ডালযোনিতে পতিত হইবে | আমার 
এই অমোঘ বাক্য কখন মিথ্য। হইবার নহে। তুমি নিশ্চয়ই 
আম্নকন্মের ফল ভোগ করিবে । 

স্থমনা কহিলেন, নাথ! তপোধন ছুর্বাম' লোকভাবন 

ধর্মকে এইৰপে শাপপ্রদান করিয়৷ তথা হইতে অন্তহিতি ভই- 
লেন | মহাপ্রভাব ধন্ম ও সপরিবারে যথাস্থানে প্রত্যাগমন 

করিলেন। হে দ্বিজোত্তম ! মহাভাঁগ দুর্ববানা এই প্রকারে ধর্মের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । 

নৌনশন্মণ কহিলেন, অয়ি বুদ্ধিনতিকে ! শোকভাঁবন ধর্ন্র 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভুর্বানা কর্তৃক এই প্রকারে অভিশগু হইয়া, 
কোথায় কি ৰূসে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন) তাহ। আমার নিকট 
সবিস্তর কীর্তন কর। 

নূমন। কহিলেন, মহামতি ধর্ম ক্রোধপরায়ণ-হুর্ববানা-কর্তৃক 
এ প্র কারেই অভিশপ্ত “হ্ইয়। শীস্কঃ দান্ত) সত্যবাদী, জিতেন্দড্িয় 
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য়া ও ক্ষমণ্ডণের একমাত্র আধার এবং খর্দুতার উপমাস্থল, 

অজাতশক্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরসে ভরতবংশে অবতীর্ণ হয়েন। 
সেই লোকভাবন ধর্মই পরমধান্মিক নিছুরবপে দাপীগর্জে 
জন্মগ্রহণ করেন। এবং ষখকালে, রাজকুল ভ ঝণ-স্বৰপ সত্য ও 
্রক্মনিষ্ঠ মহীরাজ হরিশ্নন্দ্র, ভগবান্ বিশ্বামিত্রের ছুর্ণিবাররোষে 
পতিত হংয়৷ সাত্রাজ্যচ্যুত হয়েন, সেই সময়ে তাহার কাশী- 
বাসকীলে লোৌকভাবন ধর্ম চণ্ডালৰপে আবিভূর্ত হয়েন। হে 
মহাম্মন্! এইৰপে লোকভাবন ধর্ম তপোধন ভুর্ববাসার শীপে 
রাজা, দালীপুত্র ও চণ্ডালযোনিতে পতিত হইয়া! আপন কর্- 
কল ভোগ করিয়াছিলেন | 

চতুর্দশ অধ্যায়। 

মোমশর্মম। কহিলেন, হে মানিনি! এক্ষণে তুমি আমার 

নিকট ব্রহ্গচধ্যের স্বৰূপ কীর্তন করিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ 
কর। ্ 

স্থমনা কহিলেন, সর্বতোভাবে সত্য ও ধর্মের পরিপালন, 

প্রাপণে পুণ্যানুষ্ঠান, সর্বথা পাপেচ্ছা সমুহ পরিবজ্জ্বন, খাতু- 
কাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীগনন, সর্বতোভাবে কুলাচারের 
বশবস্তাঁ হইয়া সর্ধ্বদ! র্বসৎবকার্ধ্ের অনুষ্ঠান্ই গৃহিগণের 
্রহ্মচর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এবং পাপবিবয়-সমূহ 
হইতে দুরে অবস্থান করতঃ বিষয়-ভোগবাসনা হইতে বিরত 
হৃইয়৷ পরমার্থমার্গ অবলম্বনপুর্ববক ধ্যান ও জ্ঞানের আশ্রয়ে সত্য 
ও ধর্মের অনুষ্ঠান ও পরিপাঁলনকেই যতিছ্েগের অনুষ্ঠিত ব্রক্ষ- 



ভরত শি 
আর এ ২ ঃ ৃ 
(৮ ৯৪৮ ১, | পদ্মপুযারণ | | 

 চর্্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । এক্ষণে আপনীর নিকট তপ- 
স্যাদি সাক্ষধত্রর স্বরূপ ক্রনে ক্রমে কীর্তন করিতেছি, শুবণ 
করুন। 

সুমনা কহিলেন, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরিহীরপুর্বরক 
সর্বদা সদীচারের অনুষ্ঠান, ক্ষনাগুণের পরিসর্য্যা, প্রাণপণে 

পরোপকার-নাধন এবং যাহাতে চরমে পরনা গাতি-লীভ হয়, অর্ব্বদা 
সর্বব-তাভাবে তাহারই চেক্ট! করার নাম তপস্যা | 

পরদ্রব্য-লাভে বীতস্প্হতা, পরস্ত্রীগমনে অনাশাক্তি এবং 

মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিকে সর্ধততাভাবে বিসর্জন করাকেই মনীষিগণ 

সত্য বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাঁকেন। 

অনন্তর দানমাহান্ন্য ও তাহার স্বরূপ কীর্তন করিতেছি 

শ্রবণ করুন| এই দানই সংসারকে রক্ষা করিতেছে | দান 
না থাকিলে সংসার থাকিতে পারিত না । দান হইতেই মনুষ্যগণ 
প্রীণধারণ করিয়া থাকে | দানই নংদারের মুলীভূত কারণ। 
ধিনি ইহ ও পরত্রে স্থুখেচ্ছা করেন, এবং অক্ষয় পুণ্য লাভে 

ধাহার বাদনা আছে, তিনি নির্ব্িকারচিত্তে অকপটে অর্থর 
প্রার্থন। পুরণ করিবেন। ক্ষ্ধার্কে অনদান, তৃষণন্তকে জলদান, 

রোনার্তকে ওঁবধ দান, ধনার্থীকে ধনদান এবং সুখার্থীকে সুখ 
দন করা মনুষ্যমাত্রেরই সাধ্যানুনাঁঃর কর্তব্য | যাহার যেরূপ 
শক্তি, তিনি সেই পরিমাণে অভাবপুর্ণ ব্যক্তিকে ভূম্যাদি-দান- 
দ্বারা তাহার অভাব মোচন করিবেন | নতুব! মনুষ্যগণের জীবন 
ধারণ সর্ববথা ভুর্ঘট হইয়া থাকে | যাহার যে বিষয়ে অভভাঁৰ 
তাহার মে অভাব পুরণ কর! বিভব ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিমাত্রেরই 
কর্তব্য। এটন্ধপে পরম্পর পরস্পরের অভাব মোচনের প্রতি 
ব্বতবশীল হইলে, সংসার-বাত্র। সুখে নির্ববাহ হইয়া থাকে ! এবং 
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যে মহাক্স' এইরূপ প্রতিনিয়ত দানদ্বারা৷ অপরের অভাব মোচন 
করিয়া থাকেন, তিনি ইহ ও পরলোকে অক্ষয় স্ুখরাশি উপভোগ 

করিতে সক্ষম হয়েন। পরম পিত৷ পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার সমস্ত 
অভাব পুরণ করিয়া থাকেন | এবং তিনি ইহজন্মে দেবতার 
ন্যায় পুজিত হইয়া চরমে পরম! গতি লাভ করেন। তাহার 

' ন্যায় মৌভাগ্যশালী পুরুষ জগতে আর দেখিতে পাঞ্জা যায় 
না। অতএব দানের তুল্য সুহৃদ সংসারে আর নাই। 

অতঃপর নিয়মের স্বৰপ শবণ করুন| সর্বদা শ্রদ্ধাভক্তি- 
সহকারে দেব-দ্বিজের পুজা! ও .সর্বতোভাবে তাহাদের অনুরাগ 
ও প্রীতি সম্পাদনে চেষ্টা, শুদ্ধ ও সং্যতচিত্তে দানাদি সৎ- 
কর্মের অনুষ্ঠান এবং প্রাণপণে পরোপকার-সাধন ও পুণ্যসঞ্চয়ে 
যত্বশীল হওয়াকেই নিয়ম বলিয়৷ কথিত হইয়া থাকে । নিয়ত 
না হইলে কেহ কখন কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় 
না| নিয়মই সর্ধবসিদ্ধি ও সর্বস্থুখের আকর। নিয়মই সকলের 

“মুল | একমাত্র নিয়ম-দ্বারাই এই নিখিি বিশ্বসংমার পরি- 
চালিত ও পৰিবদ্ধিত হইতেছে | অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সর্ববথা 

নিয়মাবলম্বী হইয়া জত্যপথে বিচরণ করা কর্তব্য | তাহা 

হইলেই তাহীরা! আশানুৰূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া! সুখভাগী হইতে 
পারিবে | জতংপর ক্ষমার বিষয় শ্রবণ করুন| 

সুমন! কহিলেন, নাথ ! এই ক্ষমার তুল্য গুণ নাই | ক্ষমাই 
বিশ্বসংসারের ধারণকত্রী | ক্ষমাবান্ পুরুষ পরমেশ্বরকেও পরা- 
জিত করিতে পারে। যে মহাক্সা অপকারী ব্যক্তির প্রত্যপ- 
কার দাধনে প্রবৃত্ত নহেন, কেহ তীহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে 
অকাতরে তাহ। সহ্য করিয়া থাকেন, কোন কারণে কাহারও 

প্রতি ধহার বিরাগ বা বিদ্বেষ ভাব উপজাত না হয়, কেহ 
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অভিদ্রোহ করিলে যিনি প্রত্যভিদ্রেহে পরাত্মুখ হইয়। ধৈর্য্য 
ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পুর্ববক অভিমান ও আক্রোশশুন্য-হৃদয়ে 
জড়ের ন্যায় অবস্থান করেন, ইহ্-জগতে তিনিই যথার্থ ক্ষমা- 
শীল! জণৎ্পাতা জগদীশ্বর সর্বদাই তীহাকে আপন প্রসাদ 
বিতরণ করিয়া থাকেন। এবং তিনি ইহু-পর উভয়লোকেই অতুল 
সুখৈশ্থঙ্্য সষ্তোগ করিতে সক্ষম হয়েন। লোকের অপকার 

সহজেই করিতে পারা ষাঁয়, কিন্তু প্রত্যপকার সাধনে বিরত 
হওয়া অতীব ছুওসাধ্য / মনীষিগণ প্রতীকার-সমর্থে অপকার- 

সহনকেই ক্ষমা বলিয়৷ নির্দেশ কবিয়া থাকেন | যাহারা ক্ষমা 
গুণের আধার, তাহারা সর্বতোভাবে পরম-পিতা পরমেশ্বরের 

প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন | কিন্তু যাারা ক্ষমাগুণ-বিবজ্জিভি, 
তাহারা ঈশ্বর বিরোধী । তাহারা কোনকালে কোন লোকে 
সুখশীন্তি উপভোগ করিতে পারে না। এৰপ পাপপ্রক্কাভি 

দুরাচারগণ অনন্তকাল অনন্ত ছুংখসাগরে ভাসমান হইয়া থাকে | 
তাহাদের কোন কাঠেই উদ্ধার নাই | অতএব মনুষ্যমাত্রেরই 
র্ববোতোভাবে ক্ষমাপর হওয়া সর্বদ। কর্তব্য | 

এক্ষণে শৌচের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন| যেসদাক্স! 
হৃদয় হইতে বিষময় বিষয়-বাসনা নিরারুত করতঃ পরিবা দ-বুদ্ধি 
পরিহারপুর্বক ছুরভিনন্ধিশ্ঠন্য হইয়া কাহারও বিদ্রোহীন্ু- 
শীলন না! করেন, তিনিই যথার্থ শৌচবান বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়। থাকেন। এবং.ধাহার চিত্তপরিশঞ্ধ, প্ররুন্তি সরল, পর- 

দ্বে+ পরহিংসা বা পরানিস্ট সাধন যাহার মনৌমধ্যে কখন স্থান 
প্রাপ্ত হয় ন!, যিনি আচারবান্ হইয়া! একান্তিক নিহঠাসহকারে 
প্রতিনিয়ত মতকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মনীবিগণ 
. তাহাকেই প্রকৃত শৌটিবান্ বলিয়। নির্ঘ্শ করেন । 
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* অতংপর অবহিতচিত্তে অহিংসার স্ববপ শ্রবণ করুন! 
নীতি-বেদিগণ অহিংসাকে পরম ধর্প্ বলিয়া নির্দেশ করিয়। 
থাকেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সামান্য তৃন্নচ্ছেদনও অকর্তব্য | 
এই অহিংসাই সর্ব সুখের নিদাঁন।| যিনি অহিংসারৃত্তি 
অবলম্বনপুর্বক স্থাবর-জঙ্গমাক্সক বিশ্বচরাঁচরস্থ প্রাণিমীত্রকেই 
আত্মবৎ অবলোকন করেন, তাহার তুল্য সাধু ব্যক্তি- জগৎ" 
সংসারে আর লক্ষিত হয় না| তিনি ভ্রিলেকের উপমাস্থল | 
তিনিই কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বৰপ-তত্ব অবগত হইতে জমর্থ 
হয়েন | নিখিল সদ্গুণঃ সুর্ধবপ্রকার পুণ্য ও জর্ববিধ ম্ল 

আসিয়৷ তাহাকে আশ্রয় করে| এবং দেবতাগণের সহিত 
লোকপালক ধন্ম সর্বদাই সীহাকে প্রনাদ বিতরণ করিয়! 
থাকেন। অতএব সকলেরই সর্বদা অহিংসার্ত্তি অবলম্বন 
কর! সর্ব যুক্তিযুক্ত | 

অতঃপর শান্তির স্বরূপ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন | এক- 
মীত্র শান্তিই সংসারের নিখিল স্থখের কারণ । যে ব্যক্তি একান্ত- 

চিত্তে কেবলমাত্র শান্তির পরিচর্ম্যা করেন, তাহাকে আর জন্মজরা- 

মরণাদি-ভয়জনিত দারুণ ক্লেশে আক্রান্ত হইতে হয় না। শান্তিই 
মুক্তিপথের একমাত্র দ্বার-স্বরূপ | অতএব মনুষ্যমাত্রেরই শান্তির 
অনুসরণ করা সর্বাতো ভাবে বিধেয় | 

অতংপর আঁন্তেয়ের স্বৰ্ধপ কীর্তন করিতেছি অবণ করুন। 
আস্তেয়ই ধর্না-সমাচরণের প্রধান অঙ্গ! যিনি জীবনে কখন 
পরদ্রব্যে বা পর-স্ীতে লোভ প্রকাশ ন। করেন, গ্রাথপণে পরো- 

পকার-সাধনে ব্রতী হইয়া থাকেন, সত্যনিষ্ট হ্ইয়! নিয়ত সত 
কর্মের অনুষ্ঠানে প্ররুত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ আস্তেয়বান্ ও 
ধুর্দপরায়ণ ॥ দেবতাগণ তীহার প্রাতি সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন | 



১৫ই পন্মগ্ুরাঁণ। 

অতঃপর দমের স্বপ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মনুয়্য- 
মাত্রেরই ইন্ড্রিয়গণের ন্যায় মনকেও দমন করা সর্বতোভাবে 
কর্তব্য /। জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত ব্যক্তি সংসারের সর্ববিধ 

বিশ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অস্তে অনন্ত সুখভোগ করিয়া! থাকে । 
যে ব্যক্তি চিত্ত সংযত করিতে না পারে, মে কখন শাস্তিলীভে 
অক্ষম হয় হয় না| 

অতংপর শুশ্রবার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন| নিয়ত 

প্রয়ত-চিত্তে ও অকপট-ভাবে পরমপিতা পরমেশ্বরের পরিচর্যা 
করাকেই, ধর্মমবেদিগণ শুশ্নষা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন | 
কারণ, একমাত্র জগদীশ্বরের সেবা করিলেই সকলের শুশ্বষা 
হইয়। থাকে | অতএব জীবমাত্রেরই দেই জগন্ভীবন জগদীশ্বরের 
উপাসনা কর সর্বতোভাবে কর্তব্য | 

স্মন। কহিলেন, হে দ্বিজসত্বম! আমি আপনার নিকটে 
এই সাঁজ-ধর্ম সবিস্তর বর্ণন করিলাম | এক্ষণে আপনার আর কি 
শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, নির্দেশ করুন আমি বলিতেছি | 
যে মনুষ্য সংসারে থাকিয়া এই সমস্ত সাঙ্-ধর্মের আচরণ করেন, 
তিনি সর্ববিধ-ভূতি-বিশিষ্ট হইয়া পরম স্থখভাগী হয়েন। 
অতএব, হে প্রাজ্ঞ! আপনি এই সমস্ত অবগত হয়! কেবল 

একমাত্র ধর্নের উপাসন৷ করুন| তাহ! হইলে আপনি সর্ববিধ 
সুখৈশ্বর্য্য লীভ করিতে সক্ষম হইবেন | 

বুদ্ধিমান সৌমশর্্মা ভার্ধ্যার এবস্বিধ বাক্য-পরম্পর! শ্রবণ 
করিয়া, ধর্মবাদিনী স্মনাকে পুনরায় জিজ্ঞজীস। করিলেন । 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 

মোমশর্্া কহিলেন, হে ভদ্র! তুমি এবিধ নুমহত-পুণ্যপ্রদ 
এই অনুস্তত ধর্ম ব্যাখ্যা কিরূপে কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করিলে? 
সুমনা কহিলেন, হে মহাীমতে! আমার পিতা সুপ্রনিদ্ধ ভার্গব- 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন| তাহার নাম চ্যবন এবং তিনি সর্ববজ্ঞীন- 
বিশারদ ছিলেন | আমি তাহার প্রিয়কন্য! ছিলাম | তিনি 
তীর্থ-দেবায়তন প্রভৃতি যে স্থানে যখন গ্রমন করিতেন, আমাকে 
মমভিব্যাহারে লইয়! যাইতেন | আমিও তাহার সহিত তত্তৎ 
ভূমিভাগ দর্শন ও ইতস্ততঃ ত্রীড়া করিয়া বেড়াইতান | একদা! 
কৌশিক-বংশ-স্তু ত বেদশন্ম নামে মহামতি ব্রাঙ্ষণ বিষন্নবদনে 
পিতার নিকট'আগমন করিলেন। তিনি পিতার পরম সুহৃদ 

ছিলেন। পিতা তাহার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া 
ছুঃখিত-হৃদয়ে প্রিয়বচনে কহিলেন, সূত্রত! তোমাকে নিতান্ত 
দুংখিতের ন্যায় বোধ হইতেছে । কিকারণে তোমার ঈদ্শ 
ছুঃ$খ উপজাত হইয়াছে, তাহা! আমার নিকটে বর্ণন কর। 

মহাজস! চ্যবনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহীপ্রাজ্ঞ বেদশর্মমা 
মদীয় জনকের নিকটে তীঁহীর দুঃখের কারণ বলিতে লাগিলেন ॥ 
বেদশর্্মা কহিলেন, হে ব্রজ্মনৃ! আমার ভার্ষ্যা নিরতিশয় সাধ্ধী 
ও একান্ত পতিব্রতপরায়ণ! | কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অপুত্র! 
'হইয়াছেন। আমার বংশে পুভ্রাদি কেহই নাই। অতএব 
এতদিনে বিপুল কৌশিক-বংশ একেবারে দিলুণ্ড হইবার সন্তাবন! 
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ক হইয়াছে! হে মতিমন্! এই আমার সমুহ হছুঃখের 
কারণ। 

আমার পিতা ও মহাঁমতি বেদশন্মা এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন, এমন সময়ে কোন নিদ্ব-পুরুব সেই স্থানে আলিয়! 
উপস্থিত হইলেন.| স্াহাকে দর্শন করিয়াই আমার পিতা ও 

. মহামতি বেদশন্ম1 উভয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে তীহার যথাযোগ্য 
পুজাভ্যর্থনাদি সমাপন করিয়। উপবেশনার্থ আসন প্রদান 
করিলেন | এবং বিবিধোপচারে তাহার সেবা-শুশ্রষা করিয়া 
মধুরাক্ষর-সনন্বিত-বচনাবলি-প্রয়োগপুর্বক, আপনি পুর্ব্বে 
আমাকে যাহা জিজ্ঞীন। করিয়াছিলেন, তাহা রাও তাহাকে তাহাই 

জিজ্ঞাস। করিলেন । 

সুমন! কহিলেন নাথ, মম পিতা ও বেদশর্ম্মা কর্তৃক এই 
প্রকারে পুষ্ট হইয়া সেই ধর্মাঘ। মিদ্ব-পুরুষ আমার পিতাকে 
আনার কধিতান্ুরূপ ধন্মের সর্ববিধ কারণ নির্দেশ করিয়া 
কহিলেন, ইহ-নংসারে একনাত্র ধন্মের প্রসাদেই খন্যধান্য-পুত্র- 

কলত্রাদি লাভ করিতে পারা যায়| ধর্মই সকলের মূল। 
ধন্ম[চারণ ব্যতীত কোন কার্য্যেই নিদ্বি লাভ করিতে পার। 
যায় না। 

সিদ্ধ-পুরুষের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাঁমতি বেদ- 
শন্ম1 নিয়ত ও প্রযতচিত্তে ধর্মচর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন | এবং 
নেই ধন্মের প্রসাদবলেই তিনি বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত পুক্র- 
রতু লাভ করিতে সমথ “হইয়াছিলেন। 

স্থমনা কন্তিলেন, নাথ ! আমি বিদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ যেৰপ 
শ্রবণ করিয়াছিলাম, আঁপনার নিকটও অবিকল তাহাই কীর্তন 
করিলাম । অতএব আপনি এই সমস্ত পরিকলন করিয়া, ধণ্্ম- 
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চর্চায় মনোনিবেশ করুন। তাহা হইলেই আপনার মকল 
অভীষ মিদ্ধ হইবে | 

নোমশন্মা কহিলেন, প্রিয়তমে ! তোমার মুখে সাঙ্গধন্যের 
স্বৰপ শ্রবণ করিয়াছি | এক্ষণে, ধন্ম-চর্চ। করিলে কিরূপে 
জন্ম-সৃত্যু হয়, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে. 

সুমন| কহিলেন, নাথ ! ধন্মনচর্চা করিলে যেৰপ জনসৃত্যু 

হয় কালি, শ্রবণ করুন| ধন্মের প্রভাব অনামান্য | যাহারা 
একান্ধচিত্তে প্রতিনিয়ত ধন্মের উপাসনা করেন, তাহাদের 
মর্ত্যভাব বিগলিত হইয়া, দেবভাব উপজাত হইয়া থাকে । ধর্ম স্া 
মহামতিগণকে কখন রোগ-শোক-পরিতীপাদির ভীষণ যন্ত্রণা 
উপভোগ করিতে হয় না| তাহার! সর্বদাই তেজন্বী, সচ্ছন্দ ও 

হৃউচিত্ত। তাহাদের মৃত্যুকালে গতিজ্ঞান-বিশীরদ বিদ্যাধর, 
গন্ধর্বব ও ব্রাহ্গণগণ সকলে সমাগত হইয়। তাহাদের স্ততিপাঠ 

করিতে থাকেন। এবং তাহার! যেকপ স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া 
র্মচর্চ করিয়া থাকেন, মৃত্যুসময়ে তাহার! মেইৰপ স্থানপ্রীপ্ড 

হয়া থাকেন। অর্থাৎ, যাহারা দেবপুজাপরতন্ত্র হইয়া সুস্থ 
ও যোগযুক্তহৃদয়ে একান্তচিত্তে তীর্থস্থান অধিষ্ঠনপরববক 
ধর্মচচ্চায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা মৃত্যুনময়ে তদপযুক্ত স্থান 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহীরা অগ্ন্যাগারে, গোঁচারণ স্থানে, 
দেবায়তনে, রৃক্ষমূলে, এবং অশ্ব বা গজ-স্থানে' অধিষ্ঠানপুর্ববক 
ধন্মেোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা ৃত্যুকীলে তাদৃশ প্রণ্য- 

স্থান প্রাপ্ত হয়৷ থাকেন | যাহার অশোক ও সহ্কার বৃক্ষতলে, 

্রান্নগণের অমীপে অথবা রাঁজ-নিকতনে অধিষ্ঠান-পূর্ববক 
একান্তচিত্তে ধর্ম-চর্গা করেন, হীরা তাদৃশ পুণ্যতম প্রদেশে 

.পোগত্যাগ করিয়া থাকেন । ফলত ধন্মষ্পরায়ণ সাধুব্যক্তিগ্ণ 
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যেৰপ স্ুখ-ৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন, অখান্মিক ছুরাঝ।রা কখন 
সেৰপ মৃত্যু লাভ করিতে পারে না| অধন্মণচারী পাপমতি 

' ছুরাচারেরা অসন্থায় অবস্থায় নিরতিশয় ক্রেশে প্রাণ-পরিত্যাগ 
করিয়৷ থাকে। তাহারা মৃত্যুকালে কখন পিতামাত!-আত্মীয়- 
বন্ধুগণের দর্শন লীভ করিতে পারে না| কিন্তু ধন্য 
মহীমতিগণ পিতাঁনাতা-পুত্র-কলত্রাদি আম্মীয়-স্বজনে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া সহর্ষচিত্তে সুখ-মৃত্যু লাভ করতঃ লোঁকভাবন 
ধন্ম-কর্তৃক অনুসৃত হইয়া পরম সুখময় স্থান প্রাপ্ত হইয়! 
থাকেন! তাহাদের মৃত্যুকালে গন্ধ ব্রাহ্গণগণ সকলে 
সমবেত হইয়া পবিত্র মন্ত্রপাঠ, জনকজননী স্সেহ-প্রদর্শন এবং 
স্বজন-বান্ধবগণ তাহাদের সমধিক গৌরব বর্ধন করিতে থাঁকেন। 
ইহপর উভয় লোকই তাহাদের সমাগরমে পরম পবিত্র 
হইয়া থাকে। 

সুমনা! কহিলেন, নাথ! ধন্মপরায়ণ মহামতিগণ এই প্রকার 

সুখৃত্যু ও চরমে পরন সুখময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন। 
অবিচলিত-চিত্তে প্রতিনিয়ত ধর্মকন্মের অনুমরণ করেন বলিয়া, 
কখন তীভাদিগকে সংসারের দারুণ যন্ত্রণারাশি উপভোগ করিতে 
হয় না| ধর্দ সততই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 
তাহারা অত্যপ্প কলের জন্য এই পাপময় পৃথিবীতে পর্য্যটন 
করিয়। থাঁকেন। তাহাদের চিত্ত সর্ধদাই প্রসন্ন | মোহ বা! 
অঙ্ঞনতা কখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। 
এবং মুহুর্তের নিমিত্ত তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষবুদ্ধি' উপজাত 
হয় না। তাহারা সর্বদা মকলের, প্রতি প্রিয় ব্যবহীর 
করিয়।৷ থাকেন। মৃত্যুর পর যখন তাহারা যমপুরে নীত 
কন্, তখন স্বয়ং ধর্মরাল অহাদিগকে সাদর-নন্তাবণে অস্ধযর্থনা, 
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করিয়া থাকেন। এবং তাহাদের নিমিত্ত পার্থিব বিকারাদি- 
বিবর্জিত পরম সৃখমর স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন । ধর্ম দেবী 
পাঁপমতিগ্রণ যমপুরী-দর্শনে যেৰপ কম্পান্বিতকলেবরে ভয়ে 
শলান ও পরিশুক্ক হ্ইয়! যায়, তাঁহারা কখন দসেকপ য়েন 
না| তাহারা প্রানন্ন-চিত্তে প্রসন্ন-বদনে ধন্মরাজ-সদনে জমুপ- 
স্থিত হইয়া, মোহবিকারাদি-পরিশুন্য হৃদয়ে পরম আ্ীতনে 
তথায় অবস্থান করেন। তাহাদের চিত্ত একদাত্র পরমাক্সমীতেই 
বিন্যস্ত হইয়া থাকে | ধন-জন-সুখ-তৃষ্ণা কখন তাহাদের হৃদয়কে 
অধিকার করিতে পারে না| পিতীমাত। বা সংসারের নিমিত্ত 

উ।হার। কখন ব্যাকুল হয়েন না । 
এইরূপে মহা মত ধর্্াক্সাগণ সুখসৃত্যু লাভ করতঃ আত্মক্কৃত 

স্ুক্কৃতির অনুসারে স্বর্গস্থখ-ভেোগ করির়। পরিশেষে ভোগের পর্ষ্য- 
বনানে পুনরায় পৃথিবীতলে নির্ধল কুলে জন্ম-পরিগ্রহণ করেন | 
অহার৷ পুর্ববজমাচরিত ধর্মের প্রনাদে পরম পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ, 
বিশুদ্ধ-স্বভাব ক্ষত্রিয় বা পুণ্যবান ও ধনবান্ বৈশ্যের গুহকে 

অলঙ্কুত করিয়া থাকেন| এবং জন্সান্ঠরীণ সংস্কার-প্রভাবে 
তাহারা ধর্ম-চচ্চ্ণয় ও পুব্যে পার্জনে সমাদক্ত হৃইর! পুনঃপুনং 
আপনার পরিমীম-পদবী পরিষ্কার করিয়া থাকেন) ফলতঃ 

ধর্মের তুল্য সুহৃদ দংসীরে আর কেহ নাই। ধন্মই জগতে 

একনাত্র পুজনীয় | এবং ধর্মম-প্রবৃত্তি পুণ্যায়াগণই অনন্তকাল 
নিত্য ও মত্য সুখের অধিকারী হ্ইয়া৷ থাকেন। কিন্তু যাহার। 
পাপপ্রকুভি, তাহারা কখন মুক্তি লাভ করিতে পারে না। 

কুপগর্ভ-নিপাতিত অন্ধীভূত মণ্ডুকের ন্যায় তাহার! চিরকালের 

জন্য এই মায়াময় সংমার-কুপে নিপতিত থাকিয়া অনন্তকাল 
অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া থাকে | ধর্ীস্। মহামতিগণের ন্যায় 

১৬৯১ 
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তাহারা কোন লোকে কোনকালে নুখশান্তি অনুভব করিতে" 
সক্ষম হয় না! 

যোড়শ অধ্যায়। 

মোমশর্মা কহিলেন, হে ভাগিনি! পাপীগণের জন্মমৃত্যু 
কিৰূপ নিয়মে নমাহিত হইয়া থাকে, তাহা! যদি জম্যক্ অবগত 
থাক, তাহা হইলে আমার নিকট আনুপুর্ব্বিক কীর্তন কর। 

সুমনা কহিলেন, হে কান্ত! আমি সেই সি্বপুরুষের নিকট 
হইতে পাপাম্মাগণের মৃত্যু ও তাহাদের অবস্থাঁদি লন্বন্ধে যেৰপ 
শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই অবিকল কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। ধর্মাস্তা মহাঁমতিগণ যে প্রকার পুণ্য-ময় স্থানে সুখ, 
মৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন, পাপাক্মাগণ কখন সে প্রকার সুখ- 

মৃত্যু লাভ করিতে পারে না| যেস্থান চগ্ডালগণের অধিষ্ঠিত, 
গর্দভগণের আচরিত, অস্থি-চম্ম-নখে পরিপূর্ণ, তাহীরা সেই 
অপবিত্র স্থানে অথব! বেশ্যাঁগৃহে নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে! 
মৃত্যু-সময়ে পাপান্মাগণ, ভৈরবাকৃতি, অতিকায়, মহোদর, 
পিঙ্গলাক্ষ, পীত-নীল-শ্বেতবর্ণ, অত্যুচ্চ, করাল-ুর্তি, শুল্কত্বক- 
মাংসবিশি্ট, তীক্ষদং্ট, সিংহাস্য, সর্পৃহন্ত, বিকটাকার পুরুষ- 
গণকে যন্দর্শন করতঃ ভয়ে_.কম্পিতকলেবর হইয়া স্বেদজলে 

পরিগুত হয়| হে মৃহামতে ! নেই সমস্ত বিকৃতান্কৃতি পুরুষগণ 



সকলে দমবেত হইয়! তাহদের নিকটে ভীষণ নিনাদ করিতে 
থাকে। এবং কেহ কণ্ে, কেহ হস্তেখকেহ ২৬৫: সুদৃঢ় 
পাঁশন্ধন করিয়া তাহাদিগকে আঁকর্ষণপুর্ববক লইয়া যায় 
তশকালে এই অধর্মীচারী পাঁপপ্রক্কৃতি ছুরাস্সাগণ দারুণ 
ক্লেশভারে অবসন্ন হইয়া, হা পিতঃ! হা! মাতিং! বলিয়া অনি- 
বরত হাহাকার করিতে থাকে । মেই সময়ে তাহীরা কেবল 
দুঃখ ও বিষাদের ছুর্নিবার যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া বারম্বার 
কম্পিত ও মুচ্ছিত হইতে থাঁকে। এইরূপ নিদারণ পীড়ায় 
পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হওয়ায় তাহাদের নিরাতিশয় মৌহ নমু- 

পস্থিত হয়| তাহীতে তাহীর৷ অধিকতর দুঃখ অনুভব করিয়। 

থাকে | যাহা! হউক সেই লোভ-মোহীক্রান্ত ছুরায়্াগণ দারুণ 
ইখে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়া! যেৰপে যমদূতগণ্ কর্তৃক যমসদনে 

নত ইয়া থাকে, এক্ষণে আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ 

করুন| 

গুদশ অধ্যায়। 

সুমনা কহিলেন,লোভগোহাক্রান্ত পাপায্মাগণের মৃত্যু হইলে 
মদূতগণ তাহীদিগকে' দণ্ড পরশ্বধ, কথ প্রভৃতির আঘাত 

১ বিবিধ কটুবাক্যপ্রয়োগপূর্বক নানাপ্রকার নিম্মাবাদ করিতে 
'করিতে ঘমরাজ-মদনে লইয়! যায়। যেমমন্ত পথ অতিক্রম 
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' করিয়া তাহীদিগ্রকে কৃতীন্ত-ভবনে গমন করিতে হয়, মে সমন্ত 
পন্থা অতীব ছুর্গম ও ভয়্কর। কোথাও অগনিরাশি প্রজ্জলিত 
হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থান অতিতীত্র দ্বাদশাদিত্যের প্রথর 
কিরণে দারুণ সন্তগ্, কোথাও নিদারুণ শৈত্য বায় নিরন্তর 
প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থান ছুর্ডেদ্য মহীধরের ন্যায় দারুণ 
দুর্গম এবং কোন স্থানেই ছায়ার লেশমাত্র নাই। পাঁপমতি 

: ছুরাম্নাগণ এই প্রকার দুর্গম পথে পুনঃ পুনঃ চেষ্মন, দহ্মান, 
পীড্যমান ও আকুষ্যমান হইয়া কতান্ত-অস্তিকে নীয়মীন 
হইয়া থাঁকে। 

হে দিজোত্তম! সেই দেবদ্িজ-নিন্দীকারী অধর্্াচারী 

_ পাপায়্াগণ ক্ষুৎ-পিপানায় নিতান্ত অভিভূত ও সুতুর্গম-ছুর্গ- 

পরমল্পরায় পুনঃ পুনঃ পরাহত হওতঃ যম-কিন্করগণ-কর্তৃক 
ধর্মরাজ-মনীপে লমানীত হ্ইয়া জীবের জীবনান্তক, ভীমমুর্তি, 
ভীমদূত-পরির্ত, সর্বব্যাধি-সমাকীর্ণ, ভিত্রগুপ্র-সমস্িত, ভীষণ- 
নহিষোপরি সংস্থিত, করালদংষ্, কালমন্নিভ, পীতবাস, 
গদাহন্ত, রক্ত-গন্ধীনুলেপিত, রক্ত-নালাধারী, ভীমকায়, কৃতান্ত- 
দেবকে অবলোকন করিয়। থাকে । লোক-ভাঁবন ধন্মরাজ সেই 
ছু পাপিষ্ঠ ধর্মকণ্টক দুরাম্নাগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে 
যথাবিধি শান্তি প্রদানের নিমিত্ত অনুচরগণের প্রতি অনুমতি 
করেন | যমদুতগণও প্রভু-মিদেশ-বশবভীঁ হইয়া তাহাদিগকে 
বিবিধ-প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। মেই পাঁপান্সাগণ 
ককতাস্ত-কিক্করগণের হুদারুণ দাঁরু-মুদ্গারের নিদারুণ প্রহারে 
নিতান্ক অভিভূত হইয়৷ যুগনহত্রকা্ ককমিকীট-পরিপুর্ণ ভীষণ 
নরকে অধিবান করে। 

সুমনা কহিলেন, নাথ! এইৰপে পাপের ভোগ পরিসমাড 
০ তক ৫৩, 
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হইলে, পাপাস্সারা পুনরায় কুকুর, ব্যাপ্, রাসভ, মার্ডার, 
সথকর, সর্প, পক্ষী চণ্ডাল, ভিল্প ও পুলিনদ প্রভৃতি পাঁপ ও 
নিকষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বরুত পাঁতকরাশির সমুচিত 
ফলভোগ করিয়৷ থাকে। র 

হেঁমানদ! আমি আপনার নিকটে এই পাপীজনের জন্ম- 
বত্যু-পাপ-পুণ্য-দমাচার সযুদায় যথাযথ কীর্তন করিলাঁম। 
এক্ষণে আপনার আর কি জিজ্ঞীন্য আছে বলুন, আমি অবিস্তর 
বর্ন করিতেছি। 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 

সোমশর্্মা কহিলেন, হে দেবি! তুমি অর্বরবিধ ধন্ম“সংস্থান 
কীর্তন করিলে |. এক্ষণে কি প্রকারে আমি সর্বজ্ঞ ও সর্বগুণযুত 
সুত্র লাভ করিতে পারিব, তাহা যদি তোমার পরিজ্ঞাত থাকে 
তাহা হইলে আমার নিকট কীর্তন কর| কারণ, দান-ধন্মণদির 
অনুষ্ঠান-ঘ।রা কেবল পরলেো।কেই শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
কিন্ত সৎপুক্র-দ্বার! ইহপর উভয় লৌকেই মহৎ.ফল লাভ করিতে 
পারা যায়। 

সুমনা কহিলেন, আপনি ধর্ম্াআ্সা মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের 
নিকটে গমন করুন। তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই আপনি 
ধন্ম শুর ও ধন্ম বহুল সৎশুত্র লাভ করিতে পারিবেন । 

স্থমনা এই প্রকার স্ুমহত বাক্য বিন্যাঁম করিলে, মহামতি 
.সোমশন্ম1 তৎক্ষণাৎ, মহীভাগ বশিষ্ের' গঙ্গাতীরস্থ স্থপবিত্র 



তি পর্ধপ্ররাণ | 

'আশমে গমন করতঃ সর্ধশাস্ত্রবেস্তা, পিতান্বর, তেজো-জ্বালা- 

.. সমাকীর্ণ, প্রদীপ্ত-দিবাকরসম্িভ, বশিষ্ঠদেবকে জন্দর্শন করিয়া 
 একান্তচিত্তে সাহটাঙ্ষে তীহাঁকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর 
. পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহীভাগ বশিষ্ঠদেবকে আত্ম- 
র পরিচয় প্রদান করিলে, যোগিবরাগ্রগণ্য মহাতেজা বশিষ্ঠদেৰ 
কহিলেন, বন! তোমার গৃহে, পুত্রেঃ ভৃত্যে এবং যাবতীয় 
পুণ্যকর্মে ও অগ্রিত্রয়ে সর্ববথা মঙ্গল ত? এই বলিয়া পুনরায় 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্বম! এক্ষণে আমাকে 

তোমার কি প্রিয় কার্য করিতে হইবে, বল। 

সুনিপুক্ মহাঁভাগ বশিষ্ঠের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
দ্বিজোন্তম সোমশম্মঠ কহিলেন, হে সুনিসত্বম! যদি আপনি 
আমার প্রিয়নাধন করিতে একান্ত অভিলাবী হইয়া থাকেন, তাহ 
হইলে আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন| আনি এমন কি মহাপাপে 
এই অনুহ্-দারিদ্র্য-ছুঃখে নিপতিত ও পুত্র-মুখাবলোকনে বঞ্চিত 
হইয়াছি? তাহাই অবগত হইবার নিমিত্ত পত্বী-সুমনা-কর্তৃক 
প্রেষিত হইয়া! ভবদন্তিকে আগমন করিয়াছি । হে মহাঁভাগ! 

আপনি আমার এই দারূণ সন্দেহরাশি নিরাশ করিয়া আমাকে 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিবার উপায় নির্দেশ করুন| 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে দ্বিজৌত্তম 1 পুক্র, মিত্র, ভ্রাতা 

ও অন্যান্য শ্বজন-বান্ধব প্রভাতি সংসারের সব্বন্ধ-বন্ধন কেবল 

পঞ্চবিধ ভেদ-বশতংই দংঘটিত হইয়। থাকে | প্রজ্ঞাবতী সুমন! 
পুর্ব্বেই এ সমস্ত বিষয় তোমার নিকট যথাঁষথ বর্ণন করিয়াছেন। 
সমুদায় কুপুত্রই খণ-সন্বন্ধী/ একমার পুণ্যবলেই কেবল সম" 
পুঁজ লীভ করিতে পারা যায়। এরূপ সঞ্ুপুজ্রের লক্ষণ সমুদায় 
আমি তোমার নিকট আনুপুর্বর্বিক কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 



৫৬ 188 

তুখি খণ্ড | রথ ১৬৩ 

ছক 
রঙ 

; পুণ্যস্বা, ধর্মরত, সত্য-পরিয়, বিশুদ্ধ-জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পম, বাকবিদৃ- 
গণীগ্রগণ্য জর্ধ-নত্ডকর্মশীল। বেদাধ্যয়ন-তৎপর, অর্বশান্ত- 
প্রেত দেব-্রাক্মণ-পুজক, নিখিল-যজ্ঞবাজক, দ্বাতা, ত্যাগী, 
প্রিয়বদ, বিষু্ভক্তি-পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, পিতৃ-মাত-সেবাপর, 
সর্ঘবজন-বৎমল, স্বকুল-পরিপৌষক, সর্ঝগ্ুণৌপেত পুত্রই সৎ- 
পুভ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে | এবং এইরূপ পুভ্র হইতেই 
বংশ কুলের মুখোজ্জল ও পিতামাতার স্থখ-বর্ধন হইয়া! থাকে 
নতুবা অন্য অর্ঝ-প্রকার পুত্র কেবল ছুঃখ ও. শোকতাপের 
কারণ। এবং উদামীন পুভ্রেও কোন-প্রকার ফল দর্শে না| 
তাহারা কেবল স্বকীর্য্য নীধনোদ্দেশে পুত্র ৰপে জন্মগ্রহণ করিয়! 
পিতামাতা ও আত্মীয়বান্ধকগণকে নানীপ্রকারে হুংখ ও ক্রেশ 

প্রদান করতঃ স্বার্থ সাধন করিয়। পুনরায় প্রস্থান করিয়া থাকে। 
অতএব সেই ৰূপ পুত্রের জনক হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। যাহীহউক এক্ষণে তোদাকে তোমার পুর্বব-জন্ীচরিত 
কর্মকলাপ ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন,হে মতিগন্! পুর্বন্মে তুমি শুদ্র ছিলে। 
এবং তোমার হৃদয় অজ্ঞীন-অক্ষকারে আৰৃত ছিল। তুমি জীবন- 
যাত্র। নির্বাহের নিমিত্ত কষিকন্্ম করিতে । তুমি একান্ত লোভ- 

পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর অধর্ম্মচরণে প্রবৃত্ত হইতে | একমাত্র 
ভার্ষ্যা ও পুকত্রগণের প্রতিপালন ব্যতীত তুমি কখন অন্য 
কাহীকে কিছু দান করিতে না| তৌমার অন্তঃকরণ সর্বদা 
ত্বেষেই পরিপূর্ণ থাকিত। তুমি ধর্ম কাহীকে বলে জানিতে 

না, সত্য কাহাকে বলি শুনিতে না, শীস্রীয়-বাক্যে কর্ণপাত 
করিতে না, কখন ভীর্ঘ-যাত্রায় তোমার প্রবৃত্তি জন্মিত না, 
কেবল একমাত্র কৃিকার্য্যেই নিত তখগর থাকিতে । অর্থ 
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১৬৪ | পক্ষপুরাগ | 

ললসার বশবন্তী হইয়া কেবল গবাশ্ব-হিষংপ্রভৃতি পশ্থাদির- 
পরিপালন ও বিক্রয়দ্বার৷ স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে | অথ; 
ব্যায় হইবার ভয়ে কখন ভুর্বল বা ভিঙ্ষীর্থকে ভিক্ষাদান 
করিতে না। কোন কারণে কখন কাহারও প্রতি কপাবান 
হইতে না| তক্র-স্বত-দধি-ক্ষীরাদি বিক্রয় করিয়। কেবল প্রভুত 
ধন-সঞ্চায় ব্যাস্ত থাকিতে | এবং বিপুল ধনের অধিপতি 
হইয়াও বি ফুনায়ামুদ্ধ-হৃদয়ে প্রতিনিয়ত আপনাকে নিতান্ত 
দরিদ্রাপেক্ষাও ছুঃখিত বলি চিন্তা করিতে | কখন তোমার 
দেবদ্ধিজের পুজ। বা পার্বণ-শ্ান্ধে প্ররত্তি জন্মিত না| পিতৃ- 
পিতামহগণের শ্রাপ্ধকাল নদমাগত হইলে, তোমার ভার্ষ্য! যদি 
সে বিষয় উল্লেখ করিত, তাহা হইলে তুমি সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিতে ! ধর্ম-লিপ্স; অন্তর হইতে দৃরীভ্ুত 
করিয়া একনী ত্র লোভকেই কেবল হৃদয়ে পোবণ করিয়াছিলে। 
লোভই তোনার পিতানাতা-স্বজন-বান্ধব বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল । কিন্তু দারুণ লোভের প্রাছুর্ডাব বশতঃ বিপুল 
অর্থ রাশিও কখন তোনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিত 
না। তুমি দরিদ্র না হইয়াও দরিদ্রের ন্যায় নিয়ত দারুণ 
দরিদ্য-ভুংখ অনুভব করিতে। দিন দিন ধন-তৃফাঁয় 
আক্রান্ত হঠয়া, কিরূপে এশর্্য বৃদ্ধি হইবে এই চিন্তাতেই 
অহোরাত্র মগ্ন থাকিতে । তৃষ্ণানলে দদ্ধমান হইয়া নিশিতে 
নিদ্রাপরিহারপূর্বক কেবল অর্থ চিম্যাভেই কালাতিপাত 
করিতে | দিনমান আগমন করিলে দিনকর-করজালের সহিত 
তোমার হৃদয়ের মোহজাল ক্রমেই বিস্তৃত হইত। তমি 
একান্ত-চিত্তে কেবল সহ; লক্ষ, কোটা, অর্ববৃদ, খর্ব, 
নিরধ্বের সমাগম কম্পন! করিতে । কিন্ত আশানুরূপ অর্থ 
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“রাশি প্রাপ্ত হইলেও, তোমার তৃষ্গানল কিছুতেই নির্ববাপিত 
হইত না| অনলে দ্ৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় অনবরত অর্থ- 
সমাগমে উহা দিন দিন পরিবর্ধিত হইয়া তোমার নিরতিশয় 
ছুঃখের কারণ নমুৎ্পাদন করিত। সঞ্চিতাথঅপচিত 
হইবার ভয়ে তুমি উহা কাহাকেও দান বা নিজেও উপভোগ 
করিতে পারিতে না। পুত্রগণের অজ্ঞাতভাবে সেই সমুদর 
অর্থরাশি ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিতে । এবং যখন 

৮ যাহা প্রাণ্ত হইতে, তহ্ক্ষণা্ৎ তাহ! সকলের অঙ্ঞাতসারে 
গুপতভাত্ব রক্ষা করেয় প্ুনরার দনাগমের উপায় কষ্পনায় 
প্র্ত্ত হইতে । স্বয়ং ভোগ-বাসনায় বিরত হয়া, অন্যকেও 
তাহা হইতে প্রতিনিরত্ত হইতে উসদেশ প্রদাম করিতে । 
তুমি তুষ্গদ্বার বিমোহিত হইয়া অঙোরাত্র কেবল অর্থ-চিন্তাতে 
যাপন করিতে | কখন অধর ও ভতচেভন। হইয়া স্পর্শনণি 
লাভে ধাবগান হইতে, কখন বা তৃষ্চাদলে নিতান্ত দহামান 

* হঈয়। ধন-লাভ-প্রত্যাশায় ভূগ্ডে প্রবেশ করিবার উপায় কল্পনা 
করিতত। কখন তৃষ্াবক্ি-বিদপ্ধ-হৃদয়ে অকারণে হাহাকার 
করিতে' কখন বা ধনাগম-সাধন-মন্ত্ পরম্পরা-পরিকলন-পুরঃ- 
সর অপার বারিধিপারে গমন করিতে অভিলাধী হইতে । 
হে বিপ্রেন্্র! এইরূপ মিথ্যা-মোহে সমাচ্ছন্ন ও তৃষ্ণানলে নিয়ত 
দহানান হইয়! তুনি জাবলীলার পরিসমাপ্তি করিলে । ৃত্যু- 
কাহল দারা ও গুত্রগণ বারহ্বার জিজ্ঞামা করিলেও, তুমি তাহা- 
দিকে গুপ্তধনের বিষয় কিছুই বলিলেন | এইৰপে পূর্বজন্ে 
তুমি প্রস্তুত ধনরাশি উপার্জন করিয়াও, আত্মা ও দার পুত্র- 
আত্মীয়-স্বজনকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছিলে। মেই কারণে ইস্- 
ঈগে এ প্রকার দরিদ্র ও নির্ধন হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 



১৪৬৬ .. শদ্ষপককাণ। 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এই আমি তোমাকে 
তোমার পুর্বব-ৃস্তীস্ত সমুদায় বর্ণন করিলাম। যাহারা দানধর্টে 

বিরত হইয়া আক্মন্লখে জলাঞ্জলি প্রদানপুর্ব্বক কেবলমাত্র লোভ 
ও মোহর বশব্তী হয়, তাহারাই পরিণামে ঈদৃশ ছুংখরাশি 
উপভোগ করিয়! থাকে । ভগবান্ বিষুর প্রসাদবলেই লোকে 
ভক্তিমান্, শীলমান্ ও জ্ঞানবান্ পুক্ররত্র এবং নৌভাগ্য-লঙ্গনী 
লাভ করিতে সক্ষম হয়| নতুবা, তাহার প্রনাদ ব্যতীত, 
সৎপুত্র' শ্রিয়-ভার্যা, সুখ-জন্ন বা সুবিখ্যাত-বংশ লাভ করিবার 
কোনৰপে সম্ভাবনা নাই | 

উনবিৎশ অধ্যায়। 

সোমশম্ম। কহিলেন, হে বিপ্রেন্্র! আপনার প্রমুখাহ 
আমার পুর্ববজন্মক্লত পাতকরাশির বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করি- 

শাম! কিন্ু আপনি বলিলেন যে, পুর্ব-জন্মে আমি শৃদ্রজাতি 

ছিলাম। তবে ইহ জন্মে কি কারণে শৃদ্র কিনা তদপ্েক্ষাও কোন 
নিরুষ্ট যোনিপ্রাণ্তড ন। হইয়া, বপশ্রেন্ঠ ত্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি? হে জ্ঞানহবিজ্ঞানপণ্ডিত ! আপনি ত্রিকালদশশ। 

অতএব আমার এই দারুণ সন্দেহ নিরসন করিয়ী আমাকে 
চঠিতার্ধ করুন। 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে ছিজসপ্তম! বন্দি একান্তই তোমার 
কৌতুহল সার হইয়া থাকে, তাক! হইলে আমি তোমার পুর্ব 



ভুমি খগড ১৬গ 

জগ্গানুষ্ঠিত ধর্ম কর্মের বিষ আনুপুর্ধ্িক বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর | 

একদ| বিষুভক্তি-পরায়ণ-পরম-ধর্শীন্না জিতেন্দ্রি় কোন 
ছিজোত্তম তীর্থ-পর্য্যটন-প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিৰী পরিভ্রমণ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়া, ঘটনাক্রমে তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হুই- 
লেন। এবং তোমার গৃহে সমাগত হৃইয়া তোমার নিকট বানার্ধ 
স্থান প্রান করিলেন। তুমিও তোমার ভার্ঘ্যা ও পুক্রগণের 
সহিত তাহার প্রার্থন৷ পরিগ্রহ করিয়া সবহুমান-বাক্যে তাহার 
অভিনন্দন পূর্বক কহিত লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহা আপনার 

গৃহ, আপনি হহাতে সুখে বান করুন| আনার দর্শন লাভে 

অদ্য আমার জীবন ধন্য হইল, আমার জন্ম-সার্থক হইল এবং 
আমার জর্ধ-তীথ-দর্শনের কল-লাভ হইল | অনন্থর পবিত্র 
গোস্থানে তাহার বাসস্থান নিৰপন করিয়া, স্বহস্তে ভীহার পদ- 

যুগল প্রমর্দিত করিয়া সেই বিপ্রপাদোদকে স্বয়ং স্সান 
করিলে পরে পরমা-ভক্তি-সহকারে সদ্যোঘৃত, দধি, ক্ষীর ও 

অন্যান্য উপন্ভারাদি আনয়ন করিয়া সেই মহাম্সা ।খজলভ্তমে 
শুশ্ষবা করতঃ ভাষ্যা ও প্রত্রগণের সহিত সর্ববতোভাবে তাহার 
প্রীতি-সমুৎপাছনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। 

অনন্ভথর নিশাবসানে শুভদিনের সঞ্চার হইল | দেই দিন 
সর্বপাপ-নাশিনী আবাঢ শুক্রুদবাদশী। সেই স6৫,3গ্য- 
সাধিনী পুশ্যা তিথিতে দেবদেব হৃষুকেশ যোগনিড্রাসমাক্স 
করিয়া থাকেন। উক্ত তিথিতে পণ্ডিতগণ সমুদায় গৃহকর্ষ্ 
পরিত্যাগ-পুর্ধবক একমাত্র কেবল ভগ্গবান্ বিষুর উপ।ঙনা করিম! 
থাকেন। তদ্ুপলক্ষে সমুদাক়্ অংনার নৃত্য-গীতাদি মঙ্ধল- 

উৎ্মৰ পরিপুর্ণ হয়। সেই পুণ্য তিথিতে ব্রাক্গণগণ একাব্ধ- 



শত ্ ্ 
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শর ৬ শিব 

চিত্তে দেবদেৰ বান্থুদেবের স্তবানুকীর্তভন করিয়। থাকেন! 
বিফু-ভক্তি-পরায়ণ দেই ছিজসত্বম উক্ত তিথি প্রাপ্ত হইয়া 
তোনার ভবনে অবস্থান পুর্বক একাদশীর উপবাদ করিয়া 
ভগবান্ বিঝুর আরাধনায় প্রহৃত্ত হইলেন | এবং একান্ত- 
চিত্তে বিষু-নাহাম্্য পাঠ করিয়া জগৎগুরু নারায়ণের প্রীতি 

অম্পাদন করিতে লাগিলেন। তুনিও একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি 

সহকারে পুক্রকলত্রাদির সহিত সেই স্থুপবিত্র অনুত্তম বিষু- 
মাহাস্স্যা শ্রবণ করিলে । সেঈ অনুভ্ভন ধন্ম-মাহাজ্যা শবণ 

করিয়া ভগবস্ভক্ত ধর্ান্স্য। ছিজোত্তমের সহিত সেই প্ুণ্যপ্রদ 
দ্বাদশী-ত্রতের অনুষ্ঠানে তভোনার প্ররত্ত জন্গিল। তখন 

ত্খি ভাষ্যাপুত্র-নদভিব্যাহারে নদীতে ন্সান করিতে গমন 

করিলে । অনন্তর ভক্তিভারাক্রান্থ চিন্তে মেই বিপ্রশ্রেষ্ঠের 
যবানিধি পুজাদি সমাধান করিয়ঃ পরদাথ-চিন্ত'-সরতন্ুহৃদয়ে 

জগচ্ভাবন মধুজুদনের আরাধনায় প্ররৃশ্ত হইলে | এবং নেই 

ব্রাহ্মণসস্তম যথাবিধি, গন্ধ-পুষ্প:দ সুপবি্র উপহার-ছার! 

জগচ্ভাবন জনার্দনের পুজকাধ্য সমাধান করিলেন | অনন্থর 
তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রকলত্রের 

সহিত পুনরায় নদ'-তরে স্ানার্থ গমন্ করিলে । এবং 

স্সানান্থর প্রবত্বচিত্তে পুনরায় প্রাগুক্ত বিধিবিহিত বিধানানু- 

সারে দেবদেব বাশ্ুদেবের সন্সানপুজা ও ভর্তভাবে 

প্রণামক্তত্য জম্পাদন করিয়। দক্ষিণাসহ দেবনিশ্মাল্য গ্েই 

দেনকণ্প দ্বিজোন্তমকে দান করিলে । অনন্তর সেই 'বিপ্রশ্রেষ্ঠ 
'তোগার ও তীর ভাধ্যাদির সহিত পারণকৃত্য সমাধান 
করিতলন | তুমি ও ভক্তিশ্রদ্ধা-সমস্থিতচিত্তে তাহার সম্যক্ গ্রীতি 

লন্তুষ্ঠাবন করিলে! * 



ভূগি খণ্ড! ১৬৯. 

বশিষ্ঠছদব কহিলেন; হে বিপ্রন্ত্র! তুমি সেই ভগবস্তক্তিপরায়ণ: 
দ্বিজান্তমের মহিত এই প্রকার পুথ্যপ্রদ মহাব্রতের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিঃল বলিয়া, ইহজনে বর্ণশ্রেষ্ঠ-্রাহ্মণবুলে জন্মএ্হণ 
করিয়াছ | আর পুর্বজন্মে আজীবন কেবল মহামোহে অভিভূত 
ও দারুণ তৃষ্ায় বিদ্রাৰিত হুইয়া নিরতিশয় অর্থলোভের 
বশবর্তাঁ হইয়াছিলে এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও 
সমাগত দান-দরিদ্র« অধিক কি আপন পুভ্রকলত্রগণকেও 
তাহা হতে এক কপর্দকমাত্রও প্রদান কর নাই । এই মহাপাপে 
তুশি হহজন্মে এই স্থমহত্-দারিহ্য-ছুইখ সান্তোগ করিতেছ। 

পুর্বজন্মে তুনি দয়ামমতা একেবারে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র 

লাভের বশবর্শ হঃয়' অপত্য-স্সহ বিনজ্জন দিয়াছিলে। 
সে কারণে তুনি হহজন্মে নিরপত্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়ছ। 

একনাত্র দেই জণৎ-সুরু জনার্দনের প্রমাদবলেই জনগণ এ 

জগ--মণমারে প্রভৃত স্থখনল্পন্তির মহিত সৎ “ত্র-লাভে সক্ষম, 

হঃয়। “কে | উনহারই কূপায় লোকে স্থখুজ্জম ও সুখমৃত্যু লাভ 

করিয়া চরমে পরন পদে লন্বপ্রনেশ হয়। 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে বিপ্রেন্্র! এই তোমাকে তোমার 

পুর্ববজ মববৃত্তাস্ত আন্ুপুর্ব্বিক কার্তন করিলাম। পুর্ববজন্মে তুমি ষে 
জতি ছিলে ও যেৰস চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছিলে' যে কারণে 

তুমি এই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাক্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যে 

মহাপাঁপের গ্রতিফলের স্ববপ এই .ছুরম্ত দারিদ্য-ছুইখের 
. দারুণ-ন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছ, যে নিমিত সৎপুভ্রের মুখ 

বলৌকনে বঞ্চিত হইয়ছ' তাহা তুমি আনুপুর্তিক শ্রবণ 
করিলে | এবং যেৰপে লোকে পুত্র-পৌন্র-ধন-রত্বাদি ও অক্ষয় 
সুখশাস্থির অনন্ত প্রা লাভ করিতে পারে তাহাও 
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১৭. | পদ্ছপুরাণ । 
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ক 

একে বণ করিলে । অতএব এক্ষণে তুমি একান্ত ভক্তি- 

শ্রহ্ধাদি-সহৃকরে দেই নিরস্তক জগদস্তক জগসন্ভীবন জনার্দনের 
ধ্যানধারণায় চিত্ত সংযোগ করতঃ, নিরন্তর তাহারই উপাননা- 

পর হুটয়! কালবাপনে প্রত্ত্ত হও, তাহা! হইলে তোমার সকল 
অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে | 

সুনিপুক্রব বশিষ্ঠদেব এট বলিয়া বিনির্ত্ত হইলে, বিপ্রসত্তম 
সোমশস্রা নিরতিশয় হর্ষিতান্তঃকরণে ভক্তিভারে অবনত হয়া 
মহামতি বশিষ্ঠের চরণবন্দন-পুর্ববক স্বগৃহে প্রতাঁবর্তন করিলেন | 
এবং আল্লাদ-সহকরে প্রিয়তম! পত্ী জুমীনাকে সঙ্বোধন- 
পূর্ব ₹ ছিজ-শ্রষ্-বশিদেবাদিক্ট সনস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত করিয়। 

কহিলেন, ভদ্রে! আনি তোমার বচনানুনীরে ভগবান বশিষ্ঠ- 
দেবের নিকট গমন করিয়াছিলাম|! তিনি আমার প্রতি 
প্রসনন হইয়া মদীয় পুর্ব-জশ্র-হৃত্বাস্থ আন্ুপুর্ব্বিক কীর্তন করতঃ 
আমার এই দারুণ দারিদ্র্য-দুংখ উপভোগের ও নিরপত্য হওনের 
কারণ নির্দেশ করিয়া, আনাকে সেই বিশ্ঃচরাচরাধিষ্ঠাতা বেদ- 

বিধায়ক ভগবান্ বিঞ্র আর. ধণায় মনোশিবেশ করিতে আদেশ 

করিয়াছেন | তাহা হলেই অতুল ধনরত্র ও সখ সমৃদ্ধির 
সহিত দৎপুত্র লাভে লক্ষন হইব | এবং চরে ভগবান্ বিফুর 

পবিত্র চরণে লব্-প্রবেশ হঃয়া অনন্তকাল নিত্য-সত্য-স্থখ- 
সত্তোগের অধিকারী হইব | 

পতিগত-প্রাণা স্থুরন। প্রিক্রতন পতিপ্রমুখাৎ এই স্থুমহৎ- 
মঙ্গল-প্রদায়ক পবিত্র বাক্য পরিকর্ণন করিয়া! পরন প্রীতি সহকারে 
শ্রিরবচনে কহিলেন, প্রাতোশ্বর ! গ্রধত-চিত্ত প্রজ্ঞ-চক্ষু পরম 
পুণ্যা মা পরমেি-সূন্ু তপোধন বশিষ্ঠদেব মুনিগণ।এ্রগণ্য। তাহার 
বুযোত্ব বাক্য কখন" নিথ্যা হইবার নহে । অতএব সর্ধযকো- 
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ভাবে ডাঃ সেই মহ্দঘাক্য পরিপাঁলন করিতে পারিলেই 

আপনার সর্বাভিষ্ট সুমিদ্ধ হইবে । কারণ, জগৎপাত। জনার্দন 
এই নিখিল জগত্-সংসারে জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-মোক্ষের একমাত্র 
সূলীভূত কারা | তাহার আরাধনা ও ক্পালাভ ব্যতিরেকে 
কেহ কখন কোন লোকে কোৌনকালে কোন ৰপ সুখ-শান্তি 

সস্তোগ কারিত সক্ষম হয়না | অতএব আপনি একান্ত চিতে 

দেই বিশ্বকান্ত বাস্থদেবের পরম প্রনাদ লাভে প্রযত্রশীল হইয়া 
নিয়ত প্রধতচিতে তীহারই ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করতঃ 

প্রযতাম্সা পরমর্ষি বশিষ্তদেবের বাক্য প্রাণপণে প্রতিপালন 
করুন। 

বিৎশ অধ্যায়। 

সৃত কহিলেন, অনস্তর মহামতি সোনশর্্দা ভার্য্যা স্থমনার 

সহত কৈলাদ-সঙ্গম-প্রবাহিতপুণ্যপ্রদ রেবাতীরে গমন করি- 
লেন | এবং তথায় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্প -পুর্ববক 

অভাীন্ট সিদ্ধিকামনায় তপশ্চর্য্যায় প্ররৃত্ত হইলেন | তিনি 
সংযতচিত্ত হইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বার! ভগবান বান্ুদেবের জপ 
করিতে লাগিলেন। কাম-ক্রোধাদি বিবঞ্জিত হুইয়া নিশ্চল ও 
নির্ধ্িকস্পচিত্তে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে পানে ও গমনে 
একমাত্রে কেবল জগন্ভাবন জনার্দনের ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ 
করিলেন । পতিব্রত পরায়ণ। মহীভাগ। সাবী সুমন। ও শ্রাণ- 

পে জ্রিয়পতির সেবাশুজব। করিতে লাগিলেন! এবং ছায়ার 



উই, পন্যপুরাণ | 

ন্যায় অন্ুগামিনী হইয়া, তদীয় ছন্দানুবর্তন ও পরিচর্য্যায় 

প্রবৃত্ত হইলেন | 
এই প্রকারে মহীননা মোমশর্ন্মা সুছুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 

হইলে, তাহার তপশ্চম্যের বিস্বসম্পাদন করিবার নিনিত্ত নাঁনা- 

প্রকার উৎ্পাতপরম্পরা নমুদ্ভুত হইতে লাগিল | তীত্ববিষ 
আশীবিষগণ ও নিংহ' ব্যাদ্র, গজ প্রভৃতি শ্বাপদসমূহ সময়ে 
সময়ে তদ'য় সন্মূখে সমাগত হয়া তাহার নানাপ্রকার 

ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল | কখন ভৈরবাক্কৃতি বেতাল- 
রাক্ষদ, ভূত, কুম্মাণ্ড, প্রেত, ভৈরব প্রভৃতি ভয়ঙ্করমুর্তি 
সকল আবিরত হৃইয়৷ দারুণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল | 

কখন নানাবিধ ভীমকায় করালবস্ু সিংহ্নমূহ সমাগত হইয়া 
ভীমরবে গঙ্জন করিতে আরম্ভ করিল । কখন ভীষণ বঞ্ধাবাত 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গৃহরক্ষাদি বিমানপথে ঘুর্ণিত 

করিতে লাগিল | কিন্তু কিছুতেই বিষু-ধ্যানপরায়ণ জতচিত 
দোনশর্্ার নিশ্চল হৃদয়কে বিচলিত বা তাহার ভীতি উহু 
পাঁদন করিতে পারিল না। তিনি মনধিক দুঢ়তা সহকারে 

উন্লিখিত উৎপাত পরম্পরা অতিক্রন করিয়া সংকশ্পিত ব্রত 

সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল একান্চিত্তে শঙ্ঘচক্র- 

গদা-পদ্মধারী, অনিত-তেজজা, মহাহ-মৌভ্তিকহারপরিরাজিত, 
কৌস্তুভ সুনিরন্যায় ছ্যুতি-বিশিষ্ট, গ্রীবৎস-লাঞ্ন, সর্ববাভরণ- 
বিভ্বিত, কনল-পাত্রাক্ষ, সন্মিতাস্য, প্রমন্নাম্াঃ দেবদেব হৃবা- 

কেশের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়। অনবরত এই কথা বলিতে লাগিলেন, 

হে ভক্তবৎ নল করুণা নয় শ্রুক্ণ! তো নাকে নমস্কার। 'আামি তামার 
শরাগ্রহণকরিয়াছি। ভয় আনারকি করিতে পারে ? হে, পরম 

পুরুষ ! হে পরমাত্ ! €তামার উদরমধ্যে বিশ্বব্রক্ষাণ্ড অবস্থিতি 
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একরিতেছে, কাঁমি তোমারই শরণাগত হইয়াছি, অতএব ভয় 
আমার কি করিতে পারে? ছে দেবদেব বাসুদেব! খানার 
ভয়ে কৃত্যাদি-বিদ্ব-পরম্পর! পলায়ন করে, বিপদ সম্পদ-র্ূপে 
পরিণত হয় এবং অসুখ সুখ-রূপে সম্পন্ন হয়, আমি তীহারই 
শরণাপন্ন হইয়াছি, অতএব সামান্য ভয় ও বিষে আমার 
কি করিতে পারে? যিনি সর্বক্িষপাতক ও দৈত্যদানব- 

ভয়-পরিত্রাতক' আমি সেই জগৎগুরু জনার্দনের শরণগ্রহণ 

করিয়াছি ; ঘিনি জগৎ-সংসারের অভয় ও নিত্যসত্য- 
' স্বরূপ, ধাছার নামষমাত্র-উচ্গারণ করিয়া জীবগণ সব্বধিধ 
পাপ হইতে পরিষুস্ত হয়, যাহার উদয় চন্দ্র অপেক্ষাও 
মনোহর, এবৎ যাহার দীপ্তি প্রদীপ্ত দিবাকর হইতেও 
তেজক্পন, আমি সেই পতিতপাঁবন নারায়ণের শরণাগত 
হইয়াছি; ধিনি ব্যাধি সমুছের বিনাশার্থ ওষধ-স্বরূপ, পাপ- 
রাশির নিরসনার্ধ বিশুদ্ধজ্ঞান-ম্বরূপ এবং ভয় সকল প্রশখ্ম- 
নার্থ অভয়-ন্বরূপ, আমি সেই বিমল-আনন্দ-পুর্ণ পরম- 

' পুরুষ নারায়ণের শ্রণগ্রহণ করিয়াছি; ,অতএব ভয় আমার 
কি করিতে পারিবে? যিনি সাধুগণের পালক ও এই বিশ্ব- 
সংসারের রক্ষক, আমি সেই বিশ্বাত্বা বিশ্বপিতার শরণ গ্রহণ 
করিয়াছি; যিনি নরহরি-রূপ ধারণ করিয়া জগতে আপনার 
মহীয়ষী লীল। প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই দ্বেবাদিদেব 
বাহদেবের শরণাগত হুইয়াছি; অতএব এই সামান্য স্বগেক্র 
ভয়-প্রদর্শন করিয়া আমায় কি করিতে পারে ? আমি শরণা- 
গত-বতমলঃ গঙ্-লীলাগতি, গজাস্য, জ্ঞান-সম্পন্ন, পাশা- 
ঘাংশধারী, গণনায়ক, .পরমদেবতার শরণ গ্রহণ করি- 
বাছি, অতএব লম্মখগভ এই সামান্য বনহস্তী আমার কি 
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ৃ “করিতে পারে ? হিন্দি বরাহ্মূর্ভি ধারগ করিয়! দৈতারাজ হিয়-! 
খ্যাক্ষের জীবন-বিনাশ কাঁরয়াছিলেন, আমি সেই বরাহরূপী 
ভক্তবংসল দেবদেক বাহুদেবের শরখাগত হইয়াছি, অতএঘ 
এই সামান্য বরাহ হইতে আমার কি ভয় উপক্গিত হইবে? 
ধিনি অত্যন্ভূত বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়। দৈত্যপতি বলি- 
রাজকে ছলনা করতঃ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, 
আমি সেই ঘোহন-বামন-রূপপারী সর্ববভয়-বিনাশক আতক্রিত- 
পালক নারায়ণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই সামান্ঠ 
কুথ্ষাাদি হ্রস্ব-বাষন-কুজারৃতি প্রেতগণ আমার কি করিতে 
পারে? যিনি সাক্ষাৎ অস্বত,মৃত্যুর স্বত্য এবং ভীষণের ও 

ভীষণন্বরূপ, আমি সেই চরাচরাধিষ্ঠাত! পরমপিতা হৃষীকেশের 
আশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব মৃত্যুরূপধারী এই সমস্ত 
উতৎপাত-পরম্পরা আমার কি করিতে পারে ? যিনি ত্রাহ্ধণ্য 

ত্রন্ষা, ব্রহ্মজ্ঞোনময় এবং সাক্ষাৎ ব্রাক্গ প্রদান করেন,জআমি সেই 
মোক্ষদ।তা মুক্তিশ্বরের আশ্রয়-গ্রন্ণ করিয়াছি; আমার আর 

ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে? যিনি সর্বববিধ ভয়ের সমু. 

পাদক, আমি সেই বিশ্বাপিতার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব 

সাধান্য ভয় আমার কি কর্রতে পারে? যিনি সর্বভূতের 
সংহারক, সর্বপাপবিনাশক ও সর্বববিস্বনিরাশক, আমি সেই 
স্ট্িস্থিতিলয়--হহু, মোক্ষসেতু, সত্য-সনাতনরূপী, পূর্ণবরক্ 
নারায়ণের শরণ-গ্রহণ করিয়াছি; ঘিনি বায়ুরূপে সকলের 

প্রাণ রক্ষা! করিতেছেন, জামি সেই জগজ্জীবন জনার্দনের 
শরণগত হইয়াছে ; অতএব সামানা ঝঞ্চাবাতে আমার ফি. 
করিতে পারে! যিনি বড়খতুরূপে জগৎকে রক্ষা করিতে 
দেন, আমি সেই সর্বসন্ভাপবিনাশী আবিনাশী নারাধণের 



শয়গ-গ্রহণ করিয়াছি,তএব সামান্য শীত-গরীঙ্গে আদার পি 
করিতে পারে ? এই কালরূপী বালক সকল আমায় নি 
সমাগত হইয়াছে ; কিন্ত আমি ইহাদের আশ্রয়-স্বরূপ দেহ 
দেব বাহুদেবের শরণএহণ করিয়াছি! অতএব ইহারা আমান 
কি অনিষউ সাধন করিবে? ধিনি দেবতাগণের দেবতা খনি 
কারণের কারণ-স্বরূপঃ ধিনি মিক্ষেবল, যি“ন জ্ঞানময়ঃ যিনি 
পুরুষ-প্রধান, যিনি পরমাত্মা, বিনি বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠাতা,: 
যিনি স্বয়ং সিদ্ধ ও সিদ্ধগণের পৃঁজনীয় আমি সেই জগন্ভাবন 
জনার্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম । সূত কহিলেন, ছে ছিজ-. 
সতমগণ ! মহামত্তি সোমশন্দ! ভক্কতিভারীবনতচিত্তে অকৃত্রিম ঃ 
শৃদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সেই ক্লেশ-নাশক কেশবের এই প্রকার, : 
ধ্যান ও স্তবাদিদ্ব'র! প্রতিদিন বাপ্ম করিতে লাগিলেন । 

ঘ্বিঙ্গোতধম সোমশর্মার এই প্রকার একাস্ত ভক্কিবোগ 
সন্গর্শন করিয়!, ভগবান নারায়ণ তাহার গ্রতি-সাতিশয় প্রীতি 
লাঁভ করিলেন। এবং স্বয়ং তদস্তিকে আবিভূর্তি হইয়া ভগ- 
সতক্ত সোমণন্থাকে সম্বোধন-পৃর্ধক রুহিলেন, হে মহাভাগ 
সোমশর্ন্। তুমি ভার্যার সহিত অবহিত-চিত্তে আমার বাক্য , 
শ্রবণ কর । আমি বাহ্দেবঃ তোমার এই অনন্যসধারণী ভান্তু " 
শৃদ্ধাতিশয় সন্দর্শনে করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি । : 
অতএব এক্ষণে তোমার অভিলধিত বর প্রার্ণনা কর । 

দ্বিজোতম সোমশন্মী। ভগবান বাহুদেব-কর্তৃক এই প্রকারে রি 
অভিহিত হইরা, নয়নোন্বীলন-পৃর্ববক . নবনীরদবরর্ণাড সর্ববা- 
ভরণভূধিত, সর্বায়ধসমন্থিত, মহোদয়, পুণ্ডরীকাক্ষ,পীতান্বর ". 
দিব্যলক্ষণসংযুক্ত, শঙ্খচক্তগদ1পদ্মধারী, হুরাহ্রেশ্বর, বিধাতার 
বিধা তাঃগরড়ারট,বিপুল-যশো মহিমা-সম্পর,দেবদ্বিজগুরু পা 



তি বা সুদেবকরে অন্দর্শন করিয়া নিন্ী ইতবাসে ভি 

ঃ স্পা সাঙটাঙ্গে প্রণাম করিলেন ।' এবং 
পত্বীর সহিত এ শ্রিয়ানহবিরাঁজ মান, হুর্যযকোী 

রা 
ঃ _. দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমসন্া। কছিলেন, ছে মাধব | তুমি পন 

হও! হে জগতানন্দদায়ক যোগীশ-যোগেন্দ্র! তুমি জয় 
 ুক্তহ্ ছে যজ্ঞময় যজ্ঞাঙ্গ! তুমি জয়-যুক্ত হও! হে 
 শীহ্বত-সর্বগ ! তুমি জয়যুক্ত হও! ছে সর্কেশ্বর! হেঅনস্ত 

কে যজ্ঞজপ! তোমার জয়। তোমাকে নমস্কার করি. 

হে জ্ঞানাবিদাগ্রগণ্য জ্ঞাননায়ক ! তোমায় জয়! ছে পাপদ্থ। 

ছে পুণ্যেশ! হে পুণ্যপতে ! তোমার জয়! হে সর্বজ্ঞ 

হে সর্ধদ! তোমার জয়! হে পস্মপলাশপত্রাক্ষ পদ্মনাঁভ! 

তোমাকে নমস্কার | তুমি জয়যুক্ত হও! হে গোবিন্দ গোপাল। 
তোমার জয়! হে জ্ঞানগম্য ! তোমারে নমক্ষার | তুমি 
সত্যময় ও অমলম্বরূপ !.তোমার জয় ! তুমি চক্রধর! তোমার 
জয়! তুমি অব্যকরূপ তোমার জয় | হে বিজ 5%7 ও 
বিক্রমনাশক ! তোমার জয় হউক । তুমি বেদময়। ভোমারে 

নমস্কার ! তুমি উদ্যমনায়ক ও সকলের অভিলাষ পূরক ! আমি 
তোমারে নমন্তার করি । তুমি শ্বয়ং উদ্যমস্বরূপ, উদ্যমকর্ত? 
ও উদ্যত, অতএব তোমার জয়! হে উদ্যমজ্ঞ! তোমার জয় 
হউক! তুমি যুদ্ধোদাম, প্রবদ্ধ ও ধর্মন্বরূপ, তোমাকে 
নমস্কার | ছে উদ্যমা-ধারক! তোমারজয়। ছে হিরপ্যরেতঃ ! 
তোমারে নমক্ষার ! হইেতেজঃম্বরপ! €তামারে নমস্কার । তুমি 

অতিতেক্গ: স্বরূপ ! তোমারে নমন্বার। তুমি অতিতে্গ:- 



হরণ, সর্কতেজোমায় এবং দিব্যতেজঃ বিনশি ও পাপতেরজ 
হরণ করিয়া! থাক, তোমারে নমক্ষার | হে পরমাত্মন,! ছে 
গোত্রাঙ্ণ-হিতন্বরূপ ! তোমারে নমক্ষার ! তুমি হব্য-কব্য ন্ 
করিয়া থাক, তোমায় নমস্ষার ! তুমি স্বধা, তুমি ্ বাহা ও তু: 
যজ্ঞরূপে বিরাঁজ কর, তোমাকে নমক্কার। তুমি যোগাভীতি 
হুরিকেশ, সর্বর্লেশবিনাশন, পরাৎপর, বিশ্বাধার, কেশব, রঃ 
তেমারে নমক্ষার ! তুমি কৃপায়, হর্যময় ও সচ্চিদানন্দময়, . 

তোমারে নমস্কার | রুদ্র তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন, 

বিরিধি তোমার বন্দনা! করেনএবং সুরাস্ুরগণ তোমার আজ্ঞ! 
বহন করিয়! থাকেন তোমারে নমক্কীর-_নমক্ষার 1 হে পরমা” 

আ্বন.! হে অস্বতাত্মন.! হে হব্যভোজী ! হেুরেশ্বর ! তো- 
মারে নমস্কার নমস্কার! হে ক্ষীরসাগর-নিবাসিন._! ছেলক্ষমী- 
পতে! হে ওকার স্বরূপ! হে শুদ্ধ! হে অচল! তোমাকে 

বারন্বার নমস্কারকরি | তুমি সর্ব্েশ্বর সর্ধব্যাপক, সর্বজিৎ 
সর্ববব্যসন-বিন্বাশক, সর্বশক্তিসম্পন্ন, তোম।কে নমক্ষার। স্থে 
বরাহ-মহাকুর্ম-বামন-নৃসিংহরূপধারিন.! তোমাকে নমন্ষার ! 
হেপ্রভে ! তুমি রামরূপ ধারণ করিয়া ক্ষত্রি়কুল নির্ঘল 
করিয়াছিলে তোমাকে নমক্কার। তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞান 
স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার |হে রমাপতে ! তোমাকে নমক্ষার 
হে কৃ! হেশুদ্ধ! হেয়েচ্ছনিঘাতন ! তোমাকে নমক্কার |! 

ছে ব্যাসম্বরূপ ! হে সর্বময়! নি বারম্বার নমস্কার 

কৰি। 

মহামতি সোনশর্খা একাস্তচিত্তে দেবদেব জনার্দনের 
এইপ্রকার স্তবানু কীর্তন করিয়া! ভক্তিভাবে পুনরায় কছিলেন, 
হেত্রিলোকপতে ! তমি সর্ব্বেলশ্বর ও_ সর্বময় । তোমার 



৮ পরুপুলা 

হিম অপার ও অনস্ত। হে পাবন! স্বয়ং বিশ্বত্রফী বিধাঁভা 

কিনা লোঁক-সংহারক ' মহাকালরূপীবিরূপাক্ষও তোমর অপার 

মছিমার অক্ত অবগত নহেন। শাস্্রকারের। তোমাকে সহজঅ- 

“দিক্.ও সহস্র ণীর্য ধলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে জগ- 

আজীবন ! তুমি সর্ধবগুণাতীত। কিন্তু আমি অপ্পবুদ্ধি-বণতঃ 

তোমার সণু৭-স্তবানুকীর্তন করিলাম। অতএব আমাকে 

“মার্জনা কর! আমি নিগুণ ও হীনমতি, তোমার মাহাত্মাঁ 

কিছুই অবগত নহি। অতএব আমাকে কৃপা কর। ছে জগৎ 

গুরো ! হে ভক্তবৎসল ! হে লোকেশ! আমি তোমার অন্ু- 

গত দাস । অতএব জন্ম জন্ম আমার প্রতি কপা বিতরণ কর। 

একবিৎশ অধ্যায় । 

বাশ্থদেব কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি তোনার এই 
দম, পুণ্য, সত্য তপপাা ও পরম পবিত্র স্তোত্র নিরতিশয় 

প্রী/ঁতলাভ করিয়াছি । এক্ষণে তোমার অভিলফিত বর 
প্রার্থনা কর! তাহ। ছুলভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান 
করিব । 

সোমণন্্] কহিলেন, হে ভগবন| আমার প্রতি যি 
একাম্তই দয়াবান হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রসন্নচিত্তে প্রথ- 
মতঃ আমাকে এই বর প্রদান কর যেঃ জন্ম জন্ম যেন তোমার 

প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে | পরিণামে আমি যেন অচল 

মোক্ষ পদপ্রাপ্ত হইর! নিত-সত/-সুধের অধিকারী হইতে 
পরি । এষং শ্ববংশতারক, সর্ধবজ্ঞ, *স্ঘদ, দাতা, তপস্তেজ- 

সসঘিত, দেবদ্িঙ্গব্পোক-পালক, পুজক, দেবহিত্র, পুজভাঁব 



ধবশিউ, প্রমসচ্ছরিত্র, জ্ঞান-পণ্ডিত পুত্ররত্ব ল করিয় 
পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হই। আর পরি- 
শেষে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার : 
এই সুমহান. দারিদ্র:-ছুঃখ অপহরণ কর 

পরীক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেম্ঠ ! তুমি যাহা! রানা 
করিলে, তাহাই হইবে | তাহাতে কোন মাত্র সন্দেহ নাই। 
তুমি আমার বরে সর্বরসদগ ণ-বিশিষট জ্ঞান-বরিষ্ঠ বিশিষ্ট 
পুত্ররত্ব লাভ করিয়। যাবজ্জীবন পরম সুখসচ্ছন্দে ভ্তালযাপন 

করতঃ চরষে পরম পদলাভ করিতে সক্ষম হইবে। তুমি 

কোনকালে কোনলে।কে ছুঃখের লেণমাত্র প্রাপ্ত হইবে ন। 
অধিকন্তু তুমি দাতা, ভোক্ত'১ গুণগ্রাহী এবং সর্ধ প্রকার সুখ 

ভাগী হইবে। এবং জীবনে উৎকৃষ্ট ভোগ-সুখ সম্ভোগ 
করিয়া! পরিশেষে হৃতীর্ধ-স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । 

স্থুত কহিলেন, ছে মহর্ষিগণ ! ভগবান. হৃধীকেশ দ্বিজ- 

সম্ভম সোমশর্ঘ্াকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়। তথ। হইতে 
অস্তর্ধান ছইলেন,। ূ 

অনন্ত দ্বিজবর সোমণর্্া প্রিয়তম! পত্র র সমভিব্যাহারে 
পরম পবিত্র অমর-কণ্টক নামক স্ুতীর্ঘে আত্মবন্ধ পুর$সর 
পৃর্ব্ধের ন্যায় দান ও প.ণ্যাদের অনুষ্ঠান-লহকারে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্ুতর কাল অতীত হইলে 
একদা পরম পবিত্র কৈলাস-সঙক্ষষে তআনানভ্তর যেষন 

বিনির্গত হইলেন, অমনি পুরোভাগে নানাভরণ-শাভাঙ্গ, 
বহুলক্ষণসংযু ক্ষ, দিবা, গুভদ এক শ্বেতকুঞ্জর অবোলকন 
করিলেন। এঁ ছস্তর কুস্তহ্থান সিন্দুর ও কুম্কমে বিচ- 
চিতি, নীলোৎপলে অলঙ্ক ত, এবং পতাঁকাদি-পরিশোভি 



্ ভাহার উপরি দিব/লক্ষণযুষ্পন্, দিব্যাভরণ-ভূর্ষিত গর ".. 

দিবা পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সোমশর্্া অকস্মাৎ সেই 
কুঞ্জরারূঢ দিব্য পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া বিশ্ময়লাগরে নিমম : 
হইলেন | এবং ভাধিতে লাগিলেন এই মহাপুরুষ কে? এবং : 
কিনিমিতই বা মদীয় গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন? তিনি 
এইক্সপ চিস্ত! করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, সেই 
মহাপুরুষ তাহার গৃহমধ্যে প্রযেশ করিলেন । তখন দ্বিজসভম 
সোমশর্্ব! নিরতিশয় কৌতুছলাবিষউ হইয়! ভ্রুতপদ-সঞ্চারে 
্বীয় গৃছে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গৃহে গমন করিয়। আর সেই " 
দিবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল দেখিলেন 

যে, তাহ'র প্রাঙ্গণ-ভূমির চতুর্দিকে দিব্যগন্ধী দিব্য-কুমুম 

লমস্ত ইতস্তত; নিকিপ্ত রহিয়াছে পরম-সুগন্ধি, পবিত্র কুহম- 

সৌরভে চতুর্দিক বিমোহিত হইয়াছে । এবং প্রাঙ্গণভূমি 
ভুর্ববাক্ষত-নমন্থিত হুইয়! পরম রমপীয় শোত। ধাঁ,ণ করিয়াছে 
তিনি এই সমস্ত সন্দশন করিয়া বিশ্বয়াবিউ-চিতে ইহার 
কারণ অনুধারন করিতে লাগিলেন । সত কহিলেন, মহামতি 

লোমশর্মা! এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্থমখী সুমনা 

তদীয় সম্মখ-বর্তিণী হইলেন । দ্বিজোত্তম সোমশন্্া দেখিলেন 

যে, স্বমনার আর সে গ্রারিদ্যদুঃখপীড়ন-সমাগত মলিনিমা 
নাই। তিনি এক্ষণে দিষ্য-মাদন-সম্পদা ও দিব্যালঙ্কারে 
পরি ভূষিত! হইয়। দিব'াঙ্গনার ন্যায় দিব্য শোভা ধারণ করিয়। 
ছেন। তদ্দর্শনে সোমশর্া কহিলেন, ভয়ি সুক্তগে ! তোমাকে 
এইসমুস্ত দিবা-রক্বাভরণ ও শূঙ্গাররূপ সৌভাগা ও' হহামূল্য 
বস্ত্রালঙ্কারাদি কে প্রদান করিল ?.ছেভদ্রে! ভাহ! তুমি 

আঘার নিকট সবিশেষ কর্তন কর। 

+৮. পনর 
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%.. দ্বিজোসতম সোনশর্মা স্বীয় ভাঁর্য্যাকে এইৰপে সাঁদর- 

সস্ভীষণ করিয়। বিনিব্ত্ত হইলে পতিত্রতা সুমনা কহিলেন, হ্থে 

কান্ত। আমি দ্যোপান্ত: ায় কীর্তন করিতেছি, আপনি 

অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর্ন | আপনি কৈলান-সঙ্গনে স্বানার্থে গমন 

করিল, দিব্যাভর [-ভুবিত, দিব্য-গদ্ব-নদনিত এক দিব্য পুরুষ 

গন্ধর্বণণ কর্তৃক পরিষেবিত এবং দেবতা! ও চারণগণ-কর্তৃক স্তুয়- 

মান হয়া অন্মখ্মদনে সহনা নমমাগত হইলেন |! তিনি যেকে 

“এবং কোথা হঈতে আগনন করিলেন, তাহা আমি কিন্ুমাত্র 

স্থির করিতে পারিলান না| অপৰূপ-ৰপ-লাবণ্য সম্পন্নাম্বঙ্গার- 

মৌভাগ্য-মত্যুক্তা সর্ধ্বাভরপ--শাভাঢ্যা পুর্ণমনোহর। দিব্যা 

হ্গনাণ মেই মহাপুক্লষের নহিত আগমন করিয়াছিলেন | এবং 

তাভার। সকলে জাদাকে স্ুুপবিত্র আমনে উপবেশন করাহয়া 

সর্বশোভা.নএণিত নহ,হ বরত্র-পুরত চত্ুষ্ধ এবং এই দিব্য-রত্তা- 

ভরণ।দি প্রদান করিলেন | এবং বেদ-নঙ্গল-মন্ত্রঘহ পরম পবিত্র 

শান্ত্রগান-পুর$সর ,আনাকে এই প্রকারে অভিবিস্ত কগিয়া 

পুনর্ববার ভাহার। অন্তহিত হঈলেন। মেই লময় তাহার! 

আনাকে এই নির্দেশে করিয়' গেলেন বে, ভদ্রে? আমরা সর্ঘদাই 

তোনার গৃহে অবস্থান কমিব। তুমি স্বামীর সহিত সর্ধদ! 

শুচি হুইর়। কাসবাপন করিবে । এট বলিয়। উহার প্রস্থান 

করিলেন। ূ 
মহামতি সোনশম্মা পত্র এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া 

পুনর্ধবর চিন্তা করিতে লাগিলেন ষে, ইহা! কি দেব-নিন্ষিত 2. 

মনে মনে এইবপ নান।প্রকান চিন্তা ও বিচার করিয়। পুনরায় স্বীয় 
ধর্মানুষ্ঠানে ও ত্রহ্মকর্থ্ে চিত্তকে নিয়োজিত করিলেন | ক্রমে 

কাল-মহকারে তদদীয় সংর্গে বৃত-শালিনী মহাভাগা। সুমনা গর্ভ- 



১৮২ পদ্মপুয়াখ | 

বতী হইলেন | গর্ভোদয়ে তাহার শোভা-সমৃদ্ধি' নিরতিশয় 
পরিবর্ধিত হইতে লীগিল। 

অনন্তর পতিব্রত! সুমনা! যথাসময়ে পরম-দীন্তি-সংযুক্ত, 

তেজোজ্জ [লা-দমনিত, দেব-দন্নিভ এক পুক্তরত্ব গ্রনৰ করিলেন। 

নেই পুত্রের জম্বকালে অন্তরীক্ষে দেব-ছুন্ছ্রভি নিনাদিত হইতে 
লাগিল, দেৰতাগণ শহ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্বগণ স্থললিত- 

স্বরে গান করিতে লাগিল, এবং অপ্নরগণ হ্ষ-ভরে নৃত্য 
করিতে আরন্ত করিল । নিখিল বিশ্বচরাচর আনন্দৌৎসবে উন্বস্ত 

হুইয়৷ উঠিল। 
অনন্তর পিতানহ বন্ধ বুন্দারক-বুন্দ-সমভিব্যাহারে বিপ্রেন্র- 

সদনে সমুপস্থিত ইইয়। তদীয় পুত্রের “সুবত” এই নাম প্রদান 
করিলেন। এবং দ্বিজোত্তন নোমশন্মার পুক্রজন্ম-মহোৎ্সব 
সমাধান করিয়। স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

দেবতাগণের প্র স্থানের পর. দ্বিজন-্ম সোমশন্মা স্বীয় পুত্রের 
জাতকর্ম্মাদ্দি কর্মমনিচয় ঘথাবিধানে সম্পাদন, করিলেন | দেব- 
কল্প সবৃত পুভ্ররূপে জন্সগ্রহণ করিলে, মহানতি লোমশর্দার 
গৃহ ধনধান্য-সনাকুল এবং মহালঙ্গনীর আবাস-ভূমি হইয়া উঠিল। 
ধনপাতি কুবেরের অলকাপুরা ষে প্রকার ধন-সমুচ্চয়ের সমবায়ে 
সর্বদা! সশৌভমান, দ্বিজশ্রে্ঠ সোমশর্মার ভবনও সেই 
প্রকার শোভা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পরিরাজিত হইতে লাগিল । 
ভ্রমনে তিনি প্রভূত হস্ত্যশ্বগো-মহিবাদি ও রত্র-কঞ্চনের 

অধিপতি হইলেন । এক্ষণে তিনি কেবল একান্ত-চিত্তে দান- 

প্রণ্যাঙছি ধর্ম্মকর্পশের অনুষ্ঠানে নিবিষ্ট-মন। হইয়! তীর্ঘযাত্রায় 
গমন করিলেন! এবং সেই জ্ঞান-পুণ্য-সমগিত পরম 
লেখাবী দ্বিজসন্ভন ' অন্যান্য দান ও পুগ্য-কর্ সমুষার 
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অম্পাদন করিয়া একান্ত-চিত্তে কেবল ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

যাহা হউক, তিনি শাস্ক্েক্ত-বিধানে পত্রের জাত-বর্ 

সমাধা করিয়া পরম হ্র্ষাবিষ্ট হইয়' তদীয় বিবাহ-কৃত্য সমাধান 
করিলেন | কালমনহকারে সেই পুষ্রের পুত্র-পরম্পর৷ জমুৎপন্ 
হইল | তাহার! সকলেই গুণবান্, সকলেই বপবান্ সকলেই 
সুলক্ষণ-সম্পনন, সকলেই সত্য ধর্ম ও তপম্যা বিশিষ্$ষ এবং 

সকলেই দ্ান-ধর্ম-পরায়ণ | তাহাদিগকে প্রাণ হইয়৷ মহা 
মোমশর্দী দেবগণ-ভূবিত অমরর/'জ অপেক্ষা ও অধিক শৌডমীন 

হইলেন। মহীভাঁগ নোমশর্দা তাহাদের সহবাসে সাতিশয় 
আমোদিত ও পরম সম্ভ্ট হইয়া, সকলের উদ্দেশে বিবিধ প্ুণ্য- 
কৃত্য সম্পাদন করিলেন। তাহাদের স্থুখ-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর 
উপচীয়মান হইতে লাগিল! তিনি জরারোগ-বিবর্জ্জিত হহয়া 
পঞ্চবিংশতি-দেশীয় যুবার ন্যায় সর্বথা সুস্থ ও সচ্ছন্দকায় 

হুইলেন। পতিব্তাদি-পুণ্য-পরম্পরায় মেই বিশালন্ষদী স্থমনারও 
অতিমাত্র ভান্তি সমাগত হৃইল। যৌবন-মম্পত্তির পুনরাগমে 
তিনি ষোড়শী ললনার ন্যায় পতিগৃহ আলোকিত করিলেন । 
এইৰপে মহাভাগ মহাত্সা চারুমঙ্গম বান্ষণদম্পতী যার পর নাই 
আহলাদিত ও মহোদয়-বিশিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় . সুখ-সম্তোগে 

কীলাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

সৃত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ !. আপনার! সোমশর্না ও 

স্থমনার পুণ্য।চার-সমন্থিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। অতঃ- 
পর মহ্াক্সা জুবুতের মহীয়মী তপশ্চর্য্ের বিষয় বখাষধ বর্ণন 
করিতেছি; শ্রবণ করুন। 



দ্বাবিৎশ অধ্যায়। 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাভাগ পরাশরামমজ ! পুণ্যস্মা সুবতের 

তপশ্যধ্যা-মমন্বিত পরম পবিত্র আখ্যান শ্রবণ কর! পরম 

মেধাবী স্থব্ত বাল্যকাল হইতেই বিষুভক্ত হইয়াছিলেন| 
মেই পুঁরুযোস্তম গর্ভাবস্থাতেই জগদগ, জনার্দনের মাক্গাৎ লাভ 

করিয়াছিলেন। পুর্বজনাজ্জিত-কম্মফলানুনারে তিনি অর্বাদা 
বাহ্দেবের প্রতি তদ্গত চিত্ত হইয়া কাহশাতপাত করিতেন | 

গানে, জ্ঞানে ও প্রবচনে একমাত্র শঙখ্খচক্রধর হৃষীকেস্দের গু৭ণঞাম 

কার্নে নিরত থাকিতেন| সেই ছ্িজমন্তন মহামতি হুবত 

সর্বধ' গ্াহরির ধ্যানধারণঃয় নিব্ষ্টননা হইরা মমবয়স্ক বালক- 
রন্দের সর নদে ক্রাড়াকরিব! বেড়াইত্েন। এবং আঅহরির 

নান দেই ননস্থ বালকগণের নান রঙ্গ? করিরাছিলেন | মেই 

চে প্রণ্যন্ল। স্থবত ক্রড়র মনয় উদাছিত নও তি 

দিগকে দেবদেব বাঞুদেরের ননে আহ্বান কমিতেন। তিনি 

কাহকে কহিততন, হে লারব 1 জাইম | কাহাঁকে বি তন, 

হে চক্রধক্। আইস] হেকেশ্ব! আইন! হে দধুস্ুদন। 

চল, আমর। উভয়ে বননধ্যে গমন করি | হে পুরুষে ন্তন, জাইন 

আর. সকলে একত্রে ক্রীড়া করি। এইরূপে তিনি সকলকেই 
দেবাদিদেব হরির নাদে আহ্বান করিয়া ক্রুড়ুন, উৎপতন, 
হাণ্য। শয়ন গগন যান, আমন, ধ্যান? মনন ও কথন প্রভাতি কপ 

বিষয়েই জগন্নাথ জনার্দানের দর্শন ও নাম কীর্তন করিতেন (.. 



ভূমি খণ্ড | ১৮৫. 

তৃনে কান্ঠে পাঁধাণে শুষ্ক ও আর্দ্র প্রভৃতি সকল স্থলেই পদ্- 
পত্রাক্ষ গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হইতেন | স্ুমনা-স্থত পুণ্যব্ত 
মহা'মহতি স্ব ত জলে স্থলে পাষাণে এবং সর্বজীবে সর্বদাই মেই 
ভগবান বাজুদেরর নৃনিংহৰধপ দর্শন করিতেন । তিনি বাল্য- 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন এই প্রকার অতিবাহিত করিতে 

লাগিলেন | এবং সর্বদা তাল-লয়-পরিশুদ্ধ সুস্থর-সদন্থিত মুচ্ছনা। 
ও মধুরাক্ষর সম্পন্ন মনোহর শীতাদি-ছারা মনেই জগঞ্ভাবন 

নের গুণগরিন। গান করিতেন। 

স্ুবত কহিতেন, বেদবিদ্গণ সর্বতো ভাবে যে মুরারির ধ্যান 

করিয়া থাকেন, যাহার অঙ্গমধ্যে এই হিখিল বিশ্বচরণচর 
নিহিত রহিয়ছে, জানি দেই বোগেশ্বর সব্বপাপশবনাশন 

মধুসুদনের শরণ এহণ করি। বিনি অর্বদা সকল লোকে বর্ত- 

মীন রহিয়াছেন, আমি সেই নিখিল গুণ-নিদান সর্বছে.ষ-বিব- 

জ্িত পরম-প্ুরুষ প্রছুমশ্বরের পরন পবিত্র পাদপন্মে প্রদাম 

ফ্রি । বেদান্য-্বুদতি সাধগণ ষ'হায মহ স্্য কর্তন করিয়া 

থানেন' আপনি সেই অশ্ষ খন চিট জংন/র-াগর-পারিক'রী 

নিখিল-বিপ্বকারণ নারয়ণের শরা গ্রহন কমি | ফানি যেগেল্ছ- 

গথের মানস-মরাবরের রাঙ্হৎমহ-দ্রপ, জানি কেই শন্ব-হবপ 

অক্ষয় অবিনাশ জণদগ,রু জনার্দনের সুবিম্ল পদারবিন্দ বন্দন। 

বরি। হে সুররিচপা! এই দীনজনের রণ বিধান কর। 
আনি করতভীল্মান-মহকারে জুমধুর গীতহ্থন্দে সেই শুদ্ধব্দে, 

সন্গঘিত ভেণকগুকু হুরেশ্বরের নহিমাগুধ গান করি। যিনি 

প্রীর মহিত একাক্ষীভূত ভূইয়াছেন, ঘিনি অবিনশ্বর, থিনি ত্রিভু- 
বনের দেবতা-স্বরূপ, যনি ভঃখ-রূপ দারুণ অন্ধকার দকন্রে 

নিমিত্ত নিষ্ত চন্দ্রৰপে বিরাজমান রহিদ্ধাছেন;। আমি অন্য 



১৮৩ পর্ধগুতীণ 

বারন! মন হইতে দুরীভৃত করিয়! একমাত্র কেবল দেই অখিল- 

স্বরূপ” মহিমার্ণব, সম্পুর্ণ অহৃতকলাবিতানরূপী দেবদেখের 
গীতি-কৌশল অভ্যাস করি। যিনি পরমার্থ- দৃন্টি-ঘারা৷ বর্বদ 
এই বিশখ-সংসারকে দর্শন করিতেছেন, পাপমতি ছুরাগ্জাগণ 
ঘাহাঁকে কখন দর্শন করিতে পারে না, আমি নেই বিশ্বপাতা 
বানছছদেবেরর শরণ গ্রহণ করি । বিষু-ধ্যান-পরায়ণ সুমনামজ 

সুবত এই প্রকার করতল-বাদ্য-সহরুত-তাল-মান-লয়-সহকারে 
হরিগুণগান করিয়। বালকগণের সহিত সরলভাবে সর্বদা ক্রীড়া 

করিয়া বেড়াইতেন | 
একদা চীরুলক্ষণনম্পন্ন মহীভাগ সবত ক্রীড়াবসনে 

আবাসে প্রতি তত হইলে, তদ.য় জননা পুণ্যবতী স্মনা 
কহিলেন, বস! ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, অতএব এক্ষণে কিন্ধিছ 

ভোজন কর! আহারান্তে পুনর্ববার ক্রীড়া করিতে যাইও | 

স্েহগয়া জননীর এই থাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রজ্ঞ সব 

জবিন্য়-বচনে জন্ন।চ নসহোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগবতি ৃ  

আমি হরিধ্যানরমাহ্বতপানে পরন তৃপ্ডি-লাভ করিয়াছি । এবং 

সর্বদাই ভেজনানন-সনারূঢ় হয়া নিষ্ট অন-দর্শন করিয়া থাকি । 
ভগবান বিঞ্ু স্বয়ং এই অন্ন-স্বব্ূপ | মদীয় আম সেই অন্ন আশ্রয় 
করিয়াছে । অতএৰ সেই অন্নরূপী ভগবান্ নারায়ণই এই অল্নে 

পরিতুপ্ডি লাভ করুন | সেই ক্ষীরসমুদ্র নিবাসী পরমাক্সা কেশৰই 
এই পবিব্রোদকে ও এই তান্থুল, চন্দন, এবং এই মনোহরগন্ধ- 

পুশ্পাদি-দ্বার। সর্ববখা পরিতূণ্ত হউন। কারণ,সেই বিশ্বীষ্লা বাহুদেৰ 
পরিভুগড হইলেই আমার পরিতৃপ্তি সাধূন হইবে | মহামতি স্ুবত 
শয্যায় গমন করিয়।ও একান্তচিত্তে কেবল সেই যোগনিদ্রাপরতঙ্ত্ 
পজক্টোন্দসেবিত জনার্দনের ধ্যান করিতেন । কলতঃ, তিনি শয়জ, 
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অশন, উপবেশন, আচ্ছাদন প্রভৃতি সমুদায় পদার্খই সেইপরক্রক্ষ 
পরৎ্পর নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া, সকল বিষয়ে তঁ.হারই ধ্যান- 
ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। 

ক্রমে সেই ভগবন্তন্ত সুব্তের বাল্যকাল অত.ত হইয়া 
যৌবন কাল সমাগত হইল | তখন তিনি সমুদায় ভো* -বাসন! 
পরিহার করতঃ একমাত্র ভগবান কেশবের ধ্যানসংযুক্ত হইয়। 
পরবার্ধ লাভকামনায় পর্ববতোত্তন বৈদুধ্যে গমন করিলেন । 
তবায় নম্ম দা নদার দক্ষিণ তটে দেবদেব রুদ্রদেবের পাপনাঁশন 
পরম পবিত্র লিঙ্গ বিরাজবান আছে । তিনি দিদ্ধে "র, মহেশ্বর 
ও ওষ্কারবেদ্য পরন বাক্ধণ | মহাম্সা সবত সেই দেবাদিদেৰ 
নিন্ষেখখবরের আশ্রয় গ্রহা-পুর্ববক পত কর্য্যায় মনোনিবেশ 
করিলেন। 

ভ্রয়োবিৎশ অধ্যায়। 

জবিতে 
বুহ্চ্দেব কহিলেন, হে প্রজেখর ! আমি সম্প্রতি আপ 

নাকে এক প্রপ্ন জিজ্ঞানা করিতেছি, আপনি অন্ুগ্রহপুর্বক 
আমাকে তাহার উত্তর-প্রদান করুন। আপনি বলিয়াছেন 
যে, মহাম্সা জুবূত পুর্বজমাচরিভ প্রণ্যবলে অত্যরূপ অনাময় 
নারায়ণের ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি পুর্ববজ্তত্মে এমন 
কি মহা পুণ্য সমাচরণ করিয়াছিলেন এবং কিৰকপেই বা হুরিভত্তি- 
পরাণ হইয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট অবিস্তর কীর্তন 
করুন। 



টা হি 

[ পরদিিতি সি র্ 

১ স্তব করিলে, তগবন্ হৃবীকেশ কছিলেন, হে অন্মদূ! আমি _ তোমার প্রতি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি । অতঞেব 

ভুমি ভোমার অভিলধিত বর গ্রহণ কর । 
সুব্রত কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি যঙ্দি অধীনের 

প্রতি একান্তই প্রস্তর হুইয়৷ থাকেন, তাহা হইলে অস্থু- 
কম্পা পুরঃসর আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি 

যেন আমার জনকজননীর সহিত সশরীরে শ্বাশ্বত-টৈকুগ্ঠ- 
ধামে গমন করিতে পারি । ০ 

নারায়ণ কহিলেন, ধহে সত্যক্্রত সুব্রত! তোমার এই 
অভিলাষ পরিপুর্ণ হইবে । তাহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ব্রক্মা কহিলেন, পুণ্যব্রত সুত্রতকে এই প্রকার বর দান 
করিয়া লোকভাবন জনার্দন অন্তরীক্ষে অন্তর্থিত হুই- 
লেন। এবং মহাঁমন। সুব্রত ও স্বীয় জনকজননীর সহিত 
ভীহাঁর সমভিব্যাহারে পরম হুলভ বৈষ্বলোকে প্রস্থান 
করিলেন । মহথামন! সুব্রত বিষ্ণুর প্রসাঁদে কপ্পদ্ধয় যাঁবহু 

দিব্যলোক ও দিব্য ভোগ-পরম্পরা সম্ভো্ঠ করিয়া দেব- 
গণের কার্ধ্যসিদ্ধির নিশিভ পুনরায় কশ্যপ গৃছে নেই ভমবন্্ 

চক্রীর আদেশান্থসারে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই মহাত্ব! 
বাছুদেবের প্রসারে বন্ুদর্ত নামে বিখ্যাত ও সর্বদেব- 

নমস্কৃত হুইয়।, এক্দ্রপদ সম্ভোগ করিতেছেন । এবং 
তিনিই স্বর্ণের ইন্দ্র হইয়া, দেবরাঁজ-পদে?প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
আমি তোমার নিকট এই সমুদয় সৃ্টিলম্বন্ধের কারণ বর্ণন 
করিলাম । এখন যদি অভিলাষ হয়, অন্যান্য বিষয় কীর্তন 
করিব। 

ব্যানদেৰ কহিলেন, কুক্মভূষণ পুত্র মহা প্রাজ্ঞ ধশ্মবৎনল 



এ 

৪ 

॥ 
] 

বিঘবান্ পুরুষ এ বিষয়ে কখনই মুগ্ধ বা লন্দিষ্ধ নহেন। মহাভাগ রুক্সাদ ও খ্যাতিমান ধর্্াঙ্গদ পৃর্বক্পে যেরপ ্্রহণ করেন, পর-কণ্পেও সেইরূপ প্রাহভূ্তি হয়েন। মহাপ্রাজ্ঞ ! রাম ও যযাতি-প্রয়ুখ নরপতিগণ এবং মহথাদি মহাত্মাবর্গ সকলেরই এপ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়! 
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মহাঁবল,ধর্্া্গদ সত্যযুখের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইজ পদ প্রাপ্ত হইর়াছিলেন। কিন্তু হে দেবর্ষে! তবে পৃথি- 

লাভ করিয়া আদিতেছেন ? হছে তাত! আমার এই সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে | অতএব অন্গ্রহ-পৃর্ব্বক আমার এই দারুণ সংশয় নিরাশ করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন । 
ব্ন্মা কছিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! যাহাতে তোমার সকল ২শয় ছিন্ন হইতে পারে, তাহা কীর্তন করিতেছি ! ঈশ্বরের লীল। সৃষ্টি-বিষয়ে বর্তমান। যেরপে বার, পক্ষ, মাঁস, ধু ও বৎসর সকল পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, সেইরূপ ক সকলও পুনরায় লমাগত হয় | এবং যুগের অবলানে কণ্প প্রবর্তিত হইয়! থাঁকে মহাপ্রাজ্ঞ ! ততকাঁলে আঁমি ভগবান জনাদ্দিমে লীন হুই এবং যাবতীয় চরাচর আমাতে সমাবিষউ হইয়া অবস্থিতি করে | যোগাত্মা বিস্ট কণ্পের অবসানে পুনরায় পৃর্বের ন্যায় সমুদায় সৃষ্টি করেন। তাহাতে আমি পুনরায় সম্পন্ন হই, এবং বেদ, দেবতা ও নরপতি- গণ সকলেই স্বচারিত্রসম্পন্ন হইয়া পুনরায় প্রাহভূতি হয়েন। 
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: 
টিখাঁকে | বীর ধর্খাদ যেরপ মহৎ পদ প্রাণ্ড হয়েন, সেই ॥রূপ ধর্মতৎপর সকল রাজাই এেজ্দ্রপদ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ, বেদ, স্মৃতি, পুরাঁণ ও অমরগণ কালে 
কালে প্রাহর্ভত হয়েন। মহাভাগ ! এক্ষণে তোমার সমক্ষে 
আর কি বলিব, নির্দেশ কর। 

শঅধ্যায়। 

স্পিন (৩০০০ 

খবিগণ কহিলেন, বাখ্িশেষ্ঠ! তুমি যে এই উপাখ্যান কর্তন করিলে, ইহা অতিশয় বিচিত্রও পবিত্র। হেসুতনন্দন [ পুর্বে বেরূপে সৃষ্ঠি হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সৃষ্টি-সম্বন্ধে সবিস্তর কীর্ভন কর । ৃ 
সত কহিলেন, আমি বিস্তার-পৃর্ব্বক সৃষ্ি-সম্বন্ধীয় কারণ কীর্তন করিব। উহা! শ্রবণ করিলে মন্ুব্য সর্ববজ্ঞত৷ প্রাণ্ড হয়। হিরণ্যকশিপু ভুধনত্রয়-পরিব্যাণ্ড তপল্যা দ্বার! ব্রহ্মাকে আরাধিত করিয়া, সেই মহাভাগ দেবত। হইতে সুছলণ্ভ বর ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বর লাভ করিয়া, স্বয়ং প্রতুত্ব অর্জন করিয়াছিল? তাহাতে দেবগণ, গন্ধর্বগণ, বেদপারগ খবিগ্ণণ, কিন্ররগণ ও যক্ষগণ্ ্রহ্জাকে 

পুরস্কৃত করিয়া, সর্ব-প্রভু নারায়ণন্সমীপে গমন করিলেন । তথায় সমাগত হুইয়া, দেবগণ সেই, ক্ষীরসাগর-সংসুপ্ত 



চি টি ্ টি নি 

এ সি খত । ১৯৩: 
ফোগপিদ্রোগত নারায়ণকে মহান্ডোত্রে প্রবোধিত করিয়া, কতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন এবং তিনি জাগরিত হইলে, ছরাত্মা হিরপ্যকশিপুর বতান্ত কীর্তন করিলেন। জগৎপতি জনার্দন শ্রবণ করিয়', নৃসিংহ-বিগ্রহ পরি গ্রহপূর্বক বল ও. বাহন সহি তাহাকে নিহত করিলেন। এবং পুনরায় বন্াহরূপ ধারণ করিয়া, মহাবল হিরণ্যাক্ষ ও অন্যান্ত ঘোর- 
দর্শন দাঁনবদিশকে সংহার এবং পৃথিবীর উদ্ধার সাধন 
করিলেন । এইরূপে মহাঁবল পরাক্রাস্ত বহুসংখ্যক দৈত্য 
ও দানবদল বিনষ্ট হইলে, দেবগণ পুনরায় স্ব স্বস্থান প্রাপ্ত হইলে, যজ্ত সমুদয় পূর্বের ন্যায় প্র্ত্ত হইলে, ধর্্ব কর্ম: 
সকল পুনরায় সমারদ্ধ হইলে এবং লোঁক সকল সমস্ত 
হইলে, দিতি হুঃখ-পীড়িত ও পুত্রশোকে সম্তপ্ত এবং 
হাহাভূত ও বিচেতন হইয়া, তপস্তেজঃসমহ্িত, মহাত্মা! 
মহামতি, তপোঁনিরত, ভুর্ধ্যসঙ্কাশ, বিগ্রথণাগ্রগণ্য, 
স্বামী কশ্টপকে ভক্তিভাবে প্রণীম করিয়! কহিলেন, তগ্- 
বন! দেবদেব চত্রী আমাকে নষটপুত্রা করিয়াছেন । 
সমুদায় দৈত্য ও দানব তদীয় হস্তে বিনিপাতিত হইয়াছে । 
অতঞব আমাকে আনন্দ-জনক, সর্বতেজো ময়, মহাবল, চারু, 
সর্ববাজ, সর্বপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, দাতা তপন্ভেজঃ-সমন্বিত, 
হন্দরঃ সৃলক্ষণঃ ব্রহ্মপরায়ণ, জ্ঞান বেত, -€দবত্রাহ্মণ-পৃজক, 
সর্ববলোকজয়ী, সর্ধবলক্ষণসম্পন্ন পুন্ত্র প্রদান কর্রিতে হইবে। 

দ্বিজোত্বম কশ্যপ শোক-সস্তগ্ত1 দিতির এই প্রকার উত্তম 
রে 

£, এক হলের সিরা প্রা বে 

টি গুসুদিউলেন £ 

বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুষ্ট ও ক্পাবিষ হইলেন । এবং. : 
সেই পণ! দনযানসা দিতির মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়ণ, 
ভাঁব-ততপর বাক্যে কহিলেন, মহাভাগে ! তোমার অভি- 



পর্ণ ₹ 
টবিত পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । এই বলিয়া সহত্রাংশু-- 

উমহ্যতি মহাভাগ কশ্যপ গিরিবরোম মেরু পর্বতে গ্রমন 
করিলেন । তথায় নিরালম্ব হইয়া, তপস্যা করিতে লাি- 
লেন। এই অবসরে সর্ববধশ্বজ্ঞা চারুকর্্বা যশন্িনী দিতি 
. উৎকৃষ্ট গর ধঁরণ করিলেন । তিনি সহত্র-বৎসর সেই খর্ড 
ধারণ করিয়। লাতিশয় শোভমান হইলেন। অনস্তর 
“কাল পুর্ণ হইলে, ব্রক্মতেজঃসমস্থিত পুল্র প্রনব করিলেন । 
'লাধুসত্তম কশ্যপ এই বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক পরম হর্সা্থিত 
হইয়া তথায় সমাগত হইলেন এবং পুত্রের নামকরণ 
করিলেন। তিনি ভীহার নাম বল রাখিয়া! দিলেন । পুণ্র ও 
নামের অন্ুরূপ মহাবল বিশিষ্ট হুইয়! উঠিলেন । দ্বিজ কশ্যপ 
পুল্রের এই রূপ নামকরণীস্তর ব্রতবন্ধ-বিধাঁন-পুবর্বক কহি- 
লেন, মদীয় মহাভাগ_ পুভ্র ! ব্রঙ্গচর্য্য সাধন কর। পুত্র 
কহিলেন, দ্বিজোত্বম! আপনি যে রূপ নির্দেশ 
করিতেছনঃ তাহাই করিব। আগ্রমি বেদ অধ্যয়ন শু 
্রহ্ষচর্্য সাধন করিব এই বলিয়ঃ তির্ি শত বৎসর 
তপশ্চরণে অতিবাহন পুব্বক তপস্তেজঃসমস্থিত হইয়া, 
জননীর সমক্ষে সমাগত হইলেন | পততিব্রতা দিতি মহাত্ব! 
পুত্রের তপস্তেজোময় দিব্য ত্রঙ্গচর্ধ্য পরিদর্শনপুর্ব্বক 
পরম প্রীতিমতী হইয়া, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ মহা- 
প্রাজ্ঞ মেধাবী তপস্বী পুভ্র বলকে কহিলেন, বস! তুমি 
যখন জীবিত, তখন আমার ছিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যে 
সকল পুভ্ চক্রপাণির হুক্তে প্রাণ বিসর্জন করিাছে, 
তাহারা সকলেই জীবিত হইয়াছে) এক্ষণে বৈরসাধন 
ও চিন্নশক্র দেবণকে সংগ্রাম নিধন কর । 
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এঁ স্ময়ে জননী দল্গু সেই মহাবল পুআ্রকে কহিলেন, 
বৎস প্রথমে দেবরাজ ইন্রকে সংহার কর, পরে দেবতা- 
দিকে ও গরুড়বাহন নারায়ণকে বিনিপাতিত করিও । 

পতিদেবতা অদ্দিতি তীহাঁদের বাক্য আকর্ণন করিয়া, 
নিরতিশয় হছৃঃখিত হুওত, দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন, 
মহ্াকায় দিতি-পুল্তর ব্রহ্মতেজঃ- প্রভাবে বর্ধিত হুইন়াছে। 
এ মহাঁবল, দেবগণের সং হহাঁর জন্য নিরঞ্জন তপশ্চরণ করি- 
য়াছে। দেবরাজ ! যদি ক্ষেমলাঁভ অভিলাষ থাকে, তাহা। 

হইলে এই প্রকার অবধারণ কর । 
পাঁকশীসন ইন্দ্র জননীর এইরূপ বাক্য শ্রবণগোৌচর 

করিয়া, ভুঃখবশতঃ অতিমাত্র চিস্তান্বিত হইলেন । এবং 
মহাভয়ে ভীত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
বেদশর্ম্ম-বিদৃষণ মহাঁবল বলকে এইরূপে সংহার করিতে 
হইবে । এইরূপে বলসংহারের উপায় অবধারণ পুর্র্বক বিষ 
হৃদয়ে সর্ববদা তাহার ছিদ্রে অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিলেন । একদা 

মহাঁবল বল লন্ধণাবন্দন'-সমাধান জন্য সিন্ধু-আশ্রয় করিলেন । 
তিনি দিব্য কৃষ্ণাজিন, দগ্ডকাষ্ঠ, পবিত্র আসন ও ত্রহ্গচর্ষ্যে 

বিরাজমান হইয়া, সাগরের উপকণ্ঠে সন্ধ্যাসন বিস্তারণ পূর্বক 
যুগান্ত জপ করিতে লাগিলেন । পাঁকশাসন ইন্দ্র তীহ্াকে 
তদবস্থ দর্শন করিয়া, দিব্য বজ-প্রয়োগ-পুর্ধবক গুরুতর 
আঘাত করিলেন । এবং তাহাতে দ্িতিনন্দন বল গত- 

সত্ব ও বিনিপাতিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলে, 
নিরতিশয় হর্ষে আমোদিত হইয়া উঠিলেন। পাকশাসন 

ইন্দ্র এইরূপে দিতিনন্দন বলকে লংহার-পুর্ব্ক পরম সুখে 
রাজ্য করিতে লাশিলেন । 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

সুত কহিলেন, পতিব্রতা দিতি মহাঁবল বলের সংহার 

বার্থা শ্রবণ করিয়া, হাহাকার করুণন্বরে হায় আমার অতি- 

মাত্র কষ্ট উপস্থিত হইল বলিয়! রোদন করিতে লাগিলেন । 
তপন্থিনী দিতি বহুক্ষণ এই প্রকার সকরুণ বিলাঁপ করিয়া, 
পতি কশ্যপের সকাশে সমাগত হইয়া! কহিলেন, দ্বিজ ! 

শ্রবণ করুন? মদীয় ব্রহ্মলক্ষণমম্পন্ন মহাবল পুভ্র খল 
সাগরতীরে সন্ধ্যাবন্দনায় সমানীন ছিলেন, ভবদীয় পুত্র 

পাপাত্বা। দেবরাজ বজ-দঘবারায় তাহার সংহার করিয়াছে । 
কশ্যপ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ হইলেন এৰং ক্রোধ- 
ভরে প্রস্থলিত হুইয়৷ উঠিলেন। অনন্তর কোপ-সহুকারে 
এক গাছি জট ছিত্্র করিয়া, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, 
এবং কহিলেন, এই জটা ইন্দ্র-বিনাশী গুজ্রের উৎপাদন 
করুক। তাহাতে সেই কুগুময় হতাশন-মুখ হইতে তৎ- 

ক্ষণাৎ কুষ্ণাঞ্জনচয়সন্নিত, পিক্গাক্ষ, তীষণ।কুতি, দংফীকরাল- 
বদন, জগদ্-বিভ্রাসক, মহাতেজা, ভৈরবমুর্তি, খড়াচর্মধধর 
এক মহাপুরুষ প্রীছভূতি হইল। মহামেঘোপম মহাবল 
তেজধপ্রদীপ্ত পুরুষ গ্রাদদুর্ভূত হইয়া! কছিল,আঁদেশ করুন, কি 
জন্য আমাকে সৃর্টি করিলেন। সুব্রত! আমি আপনার 
প্রনাদে তাহ! সম্পাদন করিব । 

কশ্যপ ক'হলেন, পুন্র! তোমাঁকে আমার ও দিতির 
মনোরণ পূরণ করিতে হইবে। মহীগ্রাজ্ঞ! তুমি এই 
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দিতির শত্রু “ছুরাক্মা ইন্দ্রকে সংহার করিয়৷ নির্ধিবাছে ইন্দ্রপদ 
ভোগ কর] 

মহাঁম্মা কশ্যপ এই প্রকার আদেশ করিলে, প্টেরুষবান্ 
রৃত্র ইন্দ্রের সংহার জন্য সমুদ্যত হইয়া, ধনুর্ধবেদ অভ্যাস 
করিতে লাগিলেন | দেবরাজ ইন্দ্র বুত্রের বলবীধ্য ও বিদ্য'সম- 

স্বিত উগ্রতেজ অবলোকন করিয়। ভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং 

দেই ছুরাক্মার বধোপায় চিন্তা করিয়া, সগুরধষিদিগকে আহ্বান 
পুর্ববক কহিলেন, স্ুুনীশ্বরগণ ! বৃত্র যেস্থানে অবস্থান করি- 

তেছে, আপনার তথায় গমন পুর্ববক তাহার সহিত সন্ধি- 
সংস্থাপন করুন| সপুর্ষিগণ তদীয় আদেশবৎশবদ হ্হয়া 
তৎক্ষণাৎ, বৃত্রের সমীপে গমন পুর্বক কহিলেন, দৈত্য- 

- জত্তম! দেবরাজ ইন্দ্র প্রষত্র-নহকারে তোমার নসধ্য প্রীর্ঘনা 
করিতেছেন | তুমি তাহা বিধান কর। সেই সর্ববতত্তৃজ্ঞ খাবি- 

গণ পুনরায় মহীবল বৃত্রকে কহিলেন, সত্তম! মহীপ্রাজঞ ইন্দ্র 
তোমার সহিত মৈত্রী স্থাপনে অভিলাধী হুইয়াছেন। তুমি 
কেন তাহা না করিবে? দেবতা ও অস্থরগণ সকলে শক্রভাৰ 

দ্ুরে পরিহার পুব্বক স্থখ লাভ করুক | 
র্ত্রান্থুর কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র যদি সত্য সত্যই আমার 

সহিত মিত্রত। করিতে ইচ্ছ। করিয়া থাকেন তাহ! হইল আমি 
নিশ্চয়ই সত্য পুর্ববক তাহার সহিত সখ্যতা সংস্থখপন করিব | 
তাহীতে আর অন্ুমাত্র নংশয় নাই, কিন্ত যদি দেবরাজ 
সত্য পুরস্কৃত করিয়। বিদ্রোহ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহ! 
হইল আমি কখনই তাহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিব না। 

তখন অগুধিগণ রৃত্রাজ্গরের বাক্য শ্রবণ করিয়। ফেবরাজকে 

কহিলেন, হে সুরেন্্র তোমার বদি বৃত্রের সহিত অধ্য সংস্থা- 
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পন করিতে অভিলাষ. হূইয়া থাঁকে, তাহ হইলে তাহ! আমা- 
 দিগকে জত্য করিয়া বল; এবং মে বিষয়ে কোনৰূপ প্রত্যয় 
নির্দেশ,কর | দেবরাজ কহিলেন, আপনাদের নিকট কোন- 
ৰপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা আপনাদিগের সহিত কোনরূপ 

কপট ব্যবহার করিব না| যদ্দি কোন প্রকারে আমি মদীয় 
বাক্যের অন্যথাচরণ করি তাহা হইলে আমি ব্রহ্মহত্যাদি 
ঘোরতর পাপে লিপ্ত ₹ইব | 

লোকসাশন ইন্দ্র এই বলিয়া বিনিবুত্ত হইলে, মহর্ষিগণ বৃত্রা- 
সুরুক সম্বোধন করিয়৷ পুনর্বার কহিলেন, হে দৈত্যপতে ! 

স্থুরেশ্বর শচীপতি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন যে, তিনি 

যদি ইহার কোনরূপ অন্যথাচারণ করেন, তাহা হইলে তিনি 
ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপপন্কে নিপতিত হইবেন! অতএব 
তুমি তাহার এই প্রতিজ্ঞাকেই প্রত্যয়স্বরূপ অবধারণ করিয়! 
তাহার সহিত সখ্য সংস্থাপন কর। আমরা তোমাকে নিশ্চয় 
বলিতেছি যে, তীহীর বাক্য মিথ্যা হইবার নূহ | ' 

বু কহিল, ছিজোভম! আঁপনদের আদেশ ও দেব- 

রাজের সত্যে প্রত্যয়-বন্ধন-পুর্বক তাহার মহিত সখ্যতা বিধান 
করিব। তাহাতে ব্রা্গণপুহ্নব খবিগণ. দৈত্যপতি বৃত্রকে 
ইন্দ্রের নিকটে লইয়া গেলেন । বৃত্রকে সমাগত দেখিয়া, দেবরাজ 
তৎক্ষণাৎ, সিংহাসন হইতে সম্ুতিত হইলেন এবং তাহাকে 
পাদ্য-অর্্ প্রদান করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! ভুমি এই পবিত্র 

ইক্্রপদ অর্ধেক ভোগ কর। দৈত্যপুঙ্গব ! তাহা হইলে উভয়ে 
নখে অবস্থিতি করিব | দেবরাজ ততৎ্কালে এইৰপ বিধানে 
দৈত্যরাজকে ৰিশ্বীসিত করিলেন । 

“এদিকে অগ্ুধিবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, দেবরাজ 
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“ বর্বদাই বৃত্রের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্ত সবার 
নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়াঁও মহাক্সা বৃত্রের কোন প্রকার ছিদ্র 

দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর অপূর্বব-হাব-ভাব-বিলাস-সম্পন্া 
মনোজ্ঞা রস্তাকে আহ্বান পুর্বক কহিলেন, রপ্তে! যে কে! 
উপায়ে হউক ছুরাম্ম। দানবরাজের জীবন বিনীশ করিতে হুইবে | 
অতএব এক্ষণে তুমি যে কোন প্রকারে মেই পাপ কৃতি 
অন্ুররাজের মোহ্সমুৎ্পাদনে যত্রবতী হও | রত্তা শক্র-ক্ৃক' 
এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া কণ্পপাদপমেবিত দিব্য নন্দন- 
কাননে গমন করিল। এ অরণ্য বহুবিধ পুম্পফলে স্থশোৌভিত, 
নানাপ্রকার মৃগবিহঙ্গম পরিপুর্ণ, এবং ভ্রমরগরণের গুঞ্জনে ও 
কোকিলগণের কলনিনাদে রবে সর্ব মধুরায়িত | ফলতঃ উহার 
সর্বত্র পিক ও সারঙ্রনিনাদ সর্বত্র কুম্থুমশৌোভা এবং সর্বত্র দিব্য 

চন্দনব্ক্ষ পরম্পরা বিরাজমান | অধিকন্তু এ অরণ্য দেবগন্ধর্বব, 
মিকচারন। কিনর ও খষধিগণে এবং দিব্য দেবোদ্যানে 

পরিশোভিতঁ অপমরগণ ও বিবিধ কৌতুকমঙ্গল অমাকীর্ণ ; 
হেমময় প্রমাদ-সহ্বাধ, ছত্র-চীমর-দণ্ড, নিশ্চয় ও পতকাদিতে 

সর্ববখা অঙ্ক ত এবং উহাতে প্রতিনিয়ত বেদধ্বনি ও গীতধ্বনি 
সমুদ্িত হইতেছে । চারুহামিনী বিলাসিনী রমা এবস্ৃত 

নন্দন-কাননে প্রবেশ পূর্বক অপজরোগণ সমভিব্যাহারে 

ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
এইৰূপ কেলিকলাকৌতুকে কিছুকাল অতীত হইলে, দৈত্য- 

পতি রৃত্র কতিপয় দানব-মহচর-সহ হষ্টান্তঃকরণে কালপ্রেরিতের 
ন্যায় কানন-গ্রদেশে প্রবেশ করিল সুরপতি শচিনাথ এতাব" 
কাল কেবল তাহার ছিজ্্র অন্বেষণ করিয়। বেড়াইতেছিলেম। 
এক্ষণে অরবরকাল উপস্থিত দেখিয়। অজ্ঞাতসারে 



'পার্খে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন | মহাপ্রাজঞ বৃত্রাঙ্জর সররাজকে 
পরম মুন্ৃদবোধে কোন বিষয়েই তাহার উপর অবিশ্বাম 

. করিত না। স্ৃতরাং অগ্তরেন্্র তাহা হইতে কোনৰপ ভয় বা 
বিপদের আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নন্দনকানন পর্যবেক্ষণ 
“ করিতে লাগিল | নে দেখিল সেই রনণীয়া ও বরণীয়া রমণীগণ 
সুখে ক্রীড়া করিতেছে । আয়তলোচনা বরারোহা রত 
 সক্সিগ্ধ চন্দনতরুর সুখচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া সঙ্গিণীগণ-মহ 
স্ৃখ-নর্নে প্রবৃত্ত রহিয়াছে | এবং দিব্য দোলায় আরোহণ 
করিয়! দিব্যাঙ্গণাগণ সহ বিশুদ্ব-তানলয়মিশ্রিত স্ুশ্রাব্যগীতগানে 
শ্রোতার শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছে ! অভূত-প্রতাপ অস্থ- 
রেন্দু ইন্ছুনিভানন! বরবর্শিনী রস্তাকে দোলীৰঢা নিরীক্ষণ করিয়া 
স্মরশরে নিতান্ত নিম্পীড়িত হুইতে লাগিল । এবং স্বকীয় মনো- 
বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া! সর্বশোভাসম্পন্ন। রস্তা- 
বতীর সন্নিকটে গমন করিল | 

যড়বিংশ অধ্যায়। 

স্থত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ ! সেই সময়ে বিশলাক্ী 
রন্ত। বিলানভরে লোকলোচন বিমোহিত করিয়া তানলয়বিশ্ুদ্ধ 
লুমধুর সঙ্গীতালাপে দকলের মোহ উৎগাদন করিয়াছে। 
সেই না পীনশ্রোশীপয়োধরা কষ্ক মরাগবিরচিত-কলে:. 



ভুষি খণ্ড ইভা 

ৰরা অপ্পুর্ধব' হীবভাব-বিকাশ-বিস্তার করিয়া কাঁমপ্রণয়ণী রতি 
অথব। হরিপ্রিয়। কমলার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে | মহাবল 

দানবরাজ দেই অপুর্ববরূপলাবশ্যসম্পন্না সম্পুর্ণ হাবভাববিলাঁ- 
বতী রস্ত।কে সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, দুরন্ত 
কুহ্ছমচাপের বিষম কুন্ুমশরসন্ধীনে আমার হৃদয় জর্রীভূত 
হইতেছে | আমি আর কোন্রূপে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতে- 

ছিনা | এই রমণীরত্ব লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয় নিতান্ত 
আকুল হইতেছে | অতএব যে কোনবৰূপে হউক, অদ্য ইহাকে 
লাঁভ করিব! সে এইরূপ ও অন্যৰপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া 
দ্রতগতিসঞ্চারে চারুলোচনা স্মেরমুখী রন্তা-সনিধানে সমুপ- 
স্থিত হইয়৷ প্রিয়-সস্ত(বণে কহিল, স্থলোচনে ! তুমি কে? কি 
নিমিত্তই ব1 এখানে আগমন করিয়ছ ? জগতে কি নামে অভিহিত 

ইহউয়। থাক ? এবং কোন মহাকম্সাকেই বা তোমার এ স্থুকোমল 

করপল্লব প্রদান করিয়া তাহাকে চির-সৌভাগ্যমীন করিয়াছ ? 
তাহা! আমাকে সুবিশেষ বর্ণন কর। যদিও তুমি অতিমাত্র তেজ- 
স্বিনী, তত্রাচ তোমার এ অসামীন্য ৰপল।বণ্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া 
তৰ প্রেমপিপামা-ব্যাখিত-হ্ৃদয়ে ত্বদন্তিকে আগমন করিয়াছি ॥ 

হে চার্ধক্ষি! অনঙ্গরাজ আমার হৃদয় নিসা ত করিতেছে । 
অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। 

কামোনত্ড দানবপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়! চারুহাসিনী 
রস্ত! স্বীয় ছলনাজাল-বিস্তার-পুর্ববক ঈষদ্ধীস্যে কহিল, মহাঁভাগ ! 
আ'মি স্ুরনর্তঁকী রস্তা, কেলিকৌতুকপ্রসঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে 
নঙ্গিণীগণের সঙ্গে এই নয়াননন্দদায়ক পরম রমণীয় নন্দনকাীননে 

আগমন করিয়াছিঞ্জ নতুবা এখানে আগমন করিবার অন্য 

ফোন কারণ নাই। যাহা হউক আপনি.কে এবং কি নিমিত্তইব, 
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এখানে আগমন করিয়াছেন ? দানারেন্দ্র কহিল). শুভাননে 1 
_মহান্া কশ্যস আমার পিতা এবং হব্যবাহন হুতাশন হইতে 
আমি জমহহণ করিয়াছি! আমি সুরা শচিপতির সখ! 

এরং ভ্রাত। ..এবং সবাহারি সহিত অর্ধেক স্থুররাজ্য সস্তোগ করিয়। 

খ।কি| আমি ন্বর্গমত্ত্য পাতাল পরাজয় করিয়াছি 1 ত্রিলোক 

আমার পদানত জঃমার পরাক্রম প্রভূত ও বাহুবল অপ্রতিম | 

কেহ আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। কিন্তু অদ্য আমি 

তোমার এ বঙ্কিম শরাসন সংস্থিত কুটিলকটাক্ষশায়কের অব্যর্থ 
সন্ধানে পরাভূত ও বিমোহিত হ-য়াছি ; অতএব তুমি আমাকে 

রক্ষ। কর রৃত্রান্্রর কহিল, হে বরবর্ণিনি ! তুমি আমারে 

বরণ কর। আমি ত্রিভুবনের বরেণ্য অতএব তোমারও বর- 
- পাঁয়। স্ুরনরকিন্নরকামিনার। কায়মনে যাহাকে কামনা করিয়। 

থাকে । হে ুলোচনে ! সেই কমনীয়বপুু কামাক্ষচিত্তে তোমার 
কামনা করিতেছে । হে সুত্র! তব কটাক্ষলক্ষীভূত দানবরাজ 

মহাভাগ বৃত্র তোমার প্রেনাকাউক্ষী হইয়াছে, এতএব তাহাকে 
তুনি ভজন! কর। 

সর্বব-সৌন্দর্্যশালনী রপ্তা অহ্থরর[জ বূত্রের বিশালবক্ষে কুটিল- 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়। স্মিতবদনে মধুরবচনে কহিল, হে 
প্রিয়দর্শন! তৃূমি যদি আমার বাক্য কখন অবহেল। না কর, তাহা 
হইলে আমি তোগার বশবত্তদর্ণ হইয়া দর্ববতৌভাবে তোমার 
প্রীতি সম্পাদন করিব | তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। 

ব্রারোহা। রম্তা এই বলিয়া বিনিরত্ত হইলে মহাবল বৃত্রাস্থুর 
কহিল, শুঁভাননে ! আমি তোমার প্রস্তাবে মম্মত আছি । তুমি 

ঘাহ। বলিবে আমি তাহা সর্বতোভাবেঞ্জ সম্পাদন করিব। 
. তাকাতে কিছ মাত্র ঞসনাথ?1 ভহীবে না! দঃনাবিধতম বত্র (সেই 



রর ৮ 
'ভুদিধী ২০৯, 

"রবিন রষ্তার সহিত এই প্রকার সত্য- -বিধান-পুর্ববক নেই, 
পরমপবিত্র নন্দনকা নে বিহীর করিতে লাগিল এবং ত্দীয় গীত, 
নৃত্য, রহস্য ও নুরতলীলায় ত্রমে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া! উঠিল 1 
মহীভাগা রস্তা দানবসত্তম বৃত্রকে একদা সম্বোধন করিয়া কহিল; 
তোমাকে স্থরা ও মাধব মধু পান করিতে হইবে | অসুররাজ শশি- 

সঙ্কাঁশ-বদন! বিশাললোচন। রস্তীকে কহিল, ভদ্রে! আমি 

বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণের পুক্র, কিরূপে খবিগণের বিগহিতি 
আচরণ করিব ? অনন্থর রন্তার দাক্ষিণ্য ও প্রীতিময় হাঁবভাবে 
বশীভূত হইয়া, তাহার ঘহিত সুরাপান করিল | এবং 
ন্ুরাপান করিয়। যখন নিতান্ত মুগ্ধ ও জ্ঞানভ্রং হইয়। পড়িল, 
তখন দেবরাজ গৌঁপনে বজ্-প্রহার-পুর্বক তদীয় শিরশ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। 

যখন সপ্তর্ষিগণ শুনিলেন যে দেবরাঁজ ইন্দ্র রৃত্রান্থরের জীবন 
বিনাশ করিয়াছেন, তখন তাহারা স্থররজনদনে সমাগত হহয়া 

অতিমাত্র ক্ষুব্বচিত্তে কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি বৃত্রাহরকে 

নিহত করিয়া ব্রঙ্গহত্যারূপ মহাপাপ লিপ্ত ' হইলে | মহীবল রৃত্র 
কেবলমাত্র আমাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়৷ তোমরা 

সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু তুমি সেই বিশ্বান ভক্ত 
করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিলে । অতএব তোমার পাপের 

ইয়গ! নীই | 

, সুররাজ কহিলেন, মহ্রষিগণ । শত্রবধে কৌন পাপ নাই 
শা্সকারের! কহিয়। থাকেন যে, যে কোঁন উপায়ে হউক শক্রকে 

দমন, করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্রবতোভাবে কর্তব্য তীহীর। আরও 
বলেন যে, :শক্রর সহিত কোনবপ মংল্লিষ্ট হইবে না। কারণ, 
অগ্নির সাহচর্য সলিলরাশি উত্তপ্তহইয়াও €সই পুনরায় অদিকে 
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* নির্বাপিত করিয়া থাকে | অতএব অপনারা এবিষক্কে আঁমীয় গতি 
'দৌষারোপ করিবেন না | ভাবিয়া দেখুন, ছুরাত্সা দানবরীজ . 
বত্রান্থর হইতে ত্রিলোক উদ্েজিত হইয়াছিল | সেই দুঈপ্রক্কতি : 
সর্বদাই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ সকলের সমুহ বিস্স সম্পাদন 
করিত | অতএব তাহাকে বিনাশ করিয়া আমি কেবল 
ত্রিলোকের উপকার লাধন করিয়াছি । এজন্য আপনারা আমার 
প্রতি কোপানিত হইবেন না| 

মহাঁভ।গ সপ্তর্ধিগণ সুররাজের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া « 
ত্রেণশিধ পরিহার পুর্ববক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । লোঁক- 
শাসন ইন্দ্রও শক্রর নিধন-সাঁধনে রলৃতকার্য্য হইয়। নিরুদ্বেগে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন | 

সগুবিশ অধ্যায়। 

সত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগ্রণ! পুত্র বিনাশ বার্ড! শ্রবণ 
করিয়ঃ দিতির হুঃখের পরিমীমা রহিল না| তিনি শোঁক- 
সন্তপ্ুচিত্তে দগ্ধ হইয়া, পুনরায় মুনিপুক্রব মহাস্স। কশ্যপকে কহি- 
লেন, নাথ! আমি যদি আপনার সুপ্রিয়া হই, তাহ! হইলে 
ছুরাম্মা দেবরাজের সংহার জন্য সময়. দেবগণের সুদুসংহ 
নি াগালনারি পুজঞ্রদান করুন । 
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২ কষ্ঠপ রা রা রত দেবতা গা ব্থ 
- জাঙয়পূর্বক মদীর পুত্র মহাঁবল বল ও বৃত্র উভয়কেই সংহার 

করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সংহাঁর জন্য অন্যতর পুক্জ প্রদান 
'করিৰ। যশব্বিনি? তুমি শতবৎসর শুদ্ধভাবে অবস্থিতি 
কর। ষোশীন্দ্র কশ্যপ এই বলিয়! তদীয় মন্তকে হস্ত-বিন্যাস- 
পূর্বক তপশ্চরণার্থ তপোবনে প্রবেশ করিলেন । তপঃপ্রভাবে 
দিন দিন তদীয় তেজঃসম্ৃদ্ধি পরিবর্দিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর দেবরাজ লহআক্ষ তীহাদের উদ্যম অবগত 
হইজসা, দিতির রন্ধ,ুসন্ধানে তৎপর হুইলেন এবং পঞ্চবিং-. 
শতি-বয়ক্ষ অমরোপম ব্রাহ্গণ-মুর্তি ধারণ করির1, দিতির 
লমীপে আগমন করিলেন। তাহাকে দর্শন করিয়। দৈত্য- 
ক্টননী কহিলেন, দ্বিজোত্বম ! আপনি কে? ইক্্র কহি- 
লেন, শোৌভনে ! আমি আপনার পুক্র। ভাবিনি! আমি 
বেদবিদ্ ব্রাঙ্মণ, এবং ধর্ম অবগত আছি, আপনার এই 
তপস্তার সাহায্য করিব, তাহাতে সংশয় নাই। এই 
বলিয়া ভিনি তপোনিয়োগ! জননী দিতির শুশ্রুষায় প্রবৃভ 
হইলেন দিতি তীহাকে ছষ্টাচার ইন্দ্র বলিয়৷ জানিতে 
পারিলেন না 5 প্রত্যুত শুজ্ষাঁপরায়ণ ধর্মপুত্র বলিয়। দিন 
দিন তীহার প্রতী'তি হইতে লাখিল। কপটবেশী ইন্দ্রও প্রত্যয়- 
সাধন জন্য তদীয় অঙ্গনংবাহন, পাদপ্রক্ষালন, এবং সর্বদা! 
ফলমুল, পত্র, অজিন ও বল্কল সংগ্রহ প্রবৃত্ত হইলেন । দিতি 
টার তক্তিতে সবিশেষ সন্তোষ লাত করিয়া, প্রীতিপূর্ববক 
ফছিলেন, মহাভাগ ! মনীয় পুত্র সমুভ্ভূত এবং তত্প্রভাবে 
দেবরাজ বিনিহত হইলে, তুমি ভীহার সহিত দেবরাজ্য 
১০০০ চিনির “পরিহিত শর 



| পি, ও শুন, লু লা তি তি টি) 

কহিলেনমহাভাঁগে 1 আপনি হাছা..কহিলেন, 
তাহাই করি আপনার'প্রসাদে আমার স্বর্গরাজ্য দত্ভোগ 
হইবে, | 

স্ুত কহিলেন, সুররাজ কশ্যপ-পত্বী দিতির ছিদ্রান্থ- 

সন্ধান করিতে: লাগিলেন এবং এইরূপে একোনশত বৎমর 

চি , অতীত হইলে একদা পতিব্রতা দিতি পাদপ্রক্ষালন ও 
৮1/ কেশপাশ বন্ধন না করিয়াই শয়ন করিলেন। বিগ্ররূপী 

ইন্দ্র অবনর-কাল সন্দর্শনে তৃুণ্তা দৈত্য-জননীর গর্ভমধ্যে 

প্রবেশ করিয়। সতীক্ষ্ষ বজ্জদ্ধারা তীহার সেই গর্ভ সপ্তধ। ছিন্ন 

করিলেন। তাহীতে সেই গর্ভ করুণস্বরে রোদন করিতে 

'লাশিল। তখন শচীপতি কহিলেন, আর রোদন করিও 

১; মা) এই বলিয়া তিনি পুনরায় সেই সপ্তধাছিন্্র গর্ভের এক 
: এক খণ্ডকে স্বীয় দারুণ কুলিশ-গ্রহারে পুনরায় সাত নাত 

ভাঁগে বিভক্ত করিলেন । 
স্ুত কহিলেন, হে দ্বিজাতিবর্গ ! সেই কুলিশপাণির 

সুদারুণ কু'লশগ্রহারবিচ্ছিন্ন একোনপঞ্চাশহ গর্ভখও 
একোন পঞ্চাশৎ মাঁরুত নামে প্রান্ভূতি হইল, তাছার! 

সকলেই অতিশয় মহাবীর্য্য এবং অপ্রমিততেজঃপরাক্রম- 
. বিশিষ্ট এবং সকলেই সুররাঁজের আগ্গত্য স্বীকার করিল । 
অনস্তর দেবরাজ ইন্দ্র জগৎভাবন জনার্দ্দন-কর্তৃক যাবতীয় 

লোকের ইন্দ্রপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হুইলেন। 

ধিনি অবহিতষ্ঠিত্তে এেই পরম পুণ্যগুদ সৃষি বৃত্তান্ত 
অবণ পাঁঠ বা কর্তন করেন, তিনি সর্বাপদ বিষুদ্যুত 

হইয়! চরমে পরম পদ লাভ করিয়! থাঁকেন। এই সৃষ্টি 
বৃত্তান্ত পরম পবিত্র ও নর্বথা মঙ্গলপ্রদ। ইহা শ্রৰণ 



স্ভূর্দিিও। .. 

করিলে সর্বন্ঞা বি্রিত ও সকল আপৰ বিন. ছুই 
ধাঁকে। 

অফ্টাবিৎশতি অধ্যায় 

জুত কহিলেন, অনন্তর সর্বপ্রভূু দেবদেবেশ ও. 

মহাবান্থ ও মহ্াকায় সুররাজ ইন্দ্রের হ্যায়, বেণতনয় মা”: 
প্রভ পৃথুকে সর্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, পরে সম্যক: 
বিচারগ! পূর্বক অন্যান্যদিগকে যার যে যোগ্যপদ তাহাতে 

নিযুক্ত করিতে উপক্রম করিলেন । তিনি মহামতি চক্দ্রকে 
রক্ষ, ক্ষেত্রী, ব্রাহ্মণ, গৃহী, ধর্ম, যজ্ঞ, পুণ্য ও সৌম্য পদার্থ 
সকলের রাজৈর অভিষেক করিলেন ॥ বরুণকে জল, তীর্থ 
ও বংস্য সকলের, বৈশ্বশ্রবাঁকে অন্যান্য যাঁবতীয় নরপতি- 
গণের এবং জগণ্ম্জল-বিধায়ক বিষুকে আদিত্য নকলের 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর মহাগ্রাজ্ক পিতা-. 
মহ সর্ববধর্ম্মজ্ঞ শক্তিমান প্রজাপতি দক্ষকে পর্ব পুণোয় 
আধিপত্যে নিয়োজিত করিলেন; ব্রহ্মতেজঃনমন্তিত : 
লাগুনন্মত প্রহলাদকে দৈত্য ও দানবগুপের রাঁজা করিলেন | 
জুর্ধ্যতনয় ধর্্রাজি যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অতিবিক্ক 
করিলেন। শুলপাণী মছাদেবকে সমুদায় য্ষ, রাক্ষস, 
ভুত, পিশাচ) উর, বেতাল, কঙ্কাল, দেবতা! ও যোগি- 
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কলের, তক্ষককে সর্প সকলের, এরাবতকে হস্তী সমন 
হের, উচ্চৈশ্রবাকে সমুদায় অশ্থের, বিনতানন্দন গরুড়কে 
বির রাঁজপদ প্রদান করিলেন? অন্তর চতুর্মুখ, 
[হুরেশ্খর প্রজাপতি ব্রহ্মা! সিংহকে স্ব সমুহের, গৌঁরুষকে 
গো? সকলের এবং প্রক্ষকে অমুদায় বনস্পতির আধিপত্যে 
স্থাপন করিলেন? পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার পবিত্র 
রাজ্য স্থাপন করিয়া, দিকপাঁলদিগের পদ বিধানে প্রবত্ত 

হইপেন। তিনি বৈরাজপুত্র সুধন্বাকে পূর্ববদিকের, কর্দমের 
শুক্র মহাত্মা! শগুপদকে দশ্ষিণদিকের এবং বরুণের পুজ্্র পুক্ষ- 

কে পশ্চিমদিকের দিকপাঁলপদে নিযুক্ত করিয়ণ, নলকুবেরকে 
টত্তর দিকের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন! এইরূপে 
পতামহ ব্রহ্ম! মহাতেজাঃ দিকপালদিগকে অভিযস্ত 

রিয়া, রাজরাজ মহীপতি পৃথৃকে বেদদৃষ্উ-বিধানানুসারে 
ণজপদে প্রতিষিত করিলেন । অনস্তর মহাঁতেজ! মহা 
গৃগ চাক্ষুষ নামক পরম পবিত্র দৈব মন্বস্তর সম্পুর্ণ ও অতীত 
ইল, সর্বলোকহিতৈষী বৈবন্বত মন্থুকে রাজ্য প্রদান 
রিলেন। বিপ্রেক্রগণ ! যদি আপনারা অবহিত হইয়া 
বণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমি মহাত্মা 
টের সবিস্তর বর্ণন করিতে পারি ॥ এই রাজ্যান্ষ্ঠাঁন 
নম পবিত্র ও মহৎ বলিয়ণ, সম্ুদায় পুরাণ সর্বদা কীর্ভিত 

বর্ষিত সকলের লমুদ্রকে নদী তড়াগ্ধ বাপী ও ঝুপ 
দিরিযুহের, চিত্ররথকে সমুদয় গন্ধবের্বর, বান্ুকিকে পবিত্রবীর্ধ্ট 

4 

বিনিশ্চিত হইয়াছে! অধিকন্তু এই আখ্যান ধন্য * 
য, বশন্য, আমুষ্য, পবিত্র ও ম্জলগ্রদ এবং পুভ্ত, বুদ্ধি 

প্র 



ভূমিখও। রর 

ও স্বর্বান প্রদান করিয়। খাকে। যে ব্যক্তি ভাবধযা্গ 

লমস্থিত হইয়া, ভক্তিপূর্ধবক ইহা! শ্রবণ করে, তাহা? অশ্ব 

মেখফল প্রাপ্তি হয়, লন্দেহ নাই 

উনিশ অধ্যায় 

খবিগণ বলিলেন । হে মহাভাঁগ কৃত! সেই মহাত্মা 

পৃথুর জন্ম বৃতীস্ত সবিস্তর বর্ণন কর । আমর! পুনর্ধ্বার উছা 

শুনিতে অভিলাধী হইয়াছি। সেই মহাত্মা যেরূপে দেব 

পিতৃ, সত্যবাদী খবিগণ, ?দত্য, নাগ, যক্ষঃ প্রধান প্রধান 

পর্বত, গন্ধর্ব, নিদ্ধ, ভীবণপরাক্রমশীলী রাক্ষগণ এবং 

অন্যান্য মছাত্ব। দিগের সহায়তায় এেই পৃথিবীকে দোহছুন 

করিয়াছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে কাহার কিরূপ দোঁহন- 

পাঁঞ ধারণ করিয়াছিল ও কে কিরূপ ছু্ধ উৎপাদন করিয়!- 

ছিল এই সকল বিষয় সবিশেব বর্ণন কর। হে স্কুত ! 

কি নিমিত নেই অশেষ পুণ্যশীলী মহাত্মা খবিগণ তুদ্ধ 

হইয়া মহারাজ বেণের হুত্তমন্থন করিয়াছিলেন তাহাও 

আমাঁদের নিকট সবিশেষ কীর্তন কর.। ছে মহাভাগ !. এই 

কখ। অতি আশ্চর্ধ্য পবিত্র এবং লমুদর পাপনাশিনী। 

, ইছণ এ্রেকবার শুনিয়া! আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না) এইজন্য 

পুরর্ঘধার.শুনিতে ইচ্ছ! করিতেছি। 



৮১১২০০০০০০১ 

সত বলিলেন, দ্বিজগণ ! আমি লেই বিমান, বেশচলর 
খর জন্ম, বীর্য্য, শরণাগতরক্ষিতা, . পৌরুষ - এবং 

িযুদয় কার্ধ্য বিস্তাররূপে কীর্তন করিতেছি, আপ- 
নার শ্রৰণ কক্কূন! অভক্ত, শ্রদ্ধারছিত, ম্বততুল্য, জড়, 

'তিশয় মুর্খ মোহাদ্ধ বীতশ্রদ্ধ, ছলী এবং সর্ববা- 
'পকারী ব্যক্তির নিকট ইহার কীর্তন কর] বিধেয় নহে ॥ 
যে বক্তা অধথারূপে ইনার পাঠ করে তাহার নিশ্চয়ই 
.আনর্থ প্রাপ্তি হয় । আপনারা সকলে সংবযমী এবং সত্য-. 
ধর্্পরায়ণ । অতগঞ্রেব হে ব্রাহ্ষণগণ ! আপনাদের নিকট 
সেই পাঁপনাশন চরিত্র অশেষরূপে কীর্তন করিতেছি ; 
শ্রবণ করুন। আমি বে রহস্যের বর্ণন করিব, উহ? বেদ- 

অন্মত এবং প্রাচীন খাধিগণ কর্তৃক স্বর্গ ষশ ও দীর্যায়ু 
লাভের কারণ বলিয়! বর্ণিত হুইয়াছে। বেব্যক্তি ব্রাক্ষণ- 
দিগকে নমক্ষার করিয়৷ প্রত্যহ এই বেশতনয় পৃথুর চরিত্র 
বিস্তররূপে কীর্তন করে তাহাকে কখনই শোক করিতে হয় 
না। এই কথ। শ্রবণমাত্রেই সগুজন্মীির্জত' পাঁপ বিনষ্ট 
হয়। ইহার শ্রবণে ব্রা্গণ বেদজ্ঞ হন্, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, 
বৈশ্য ধনধান্পুর্ণ এবং শূদ্র অনন্ত হুখভোগী হয়। যে 
বেণাত্মজ পৃথুর জন্ম এবং পাঁপনাশন চরিত্র শ্রবণ করে, সে 

এইরূপ কল প্রাণ্ড হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পূর্বে 
অত্রিবংশে মহর্ষি অন্রির সার প্রভাবশালী, ধর্ম প্রতিপালক, 

অসাধারণ ধীশক্তিসণ্প্রর, বেদজ্ঞ ও সমুদয় ধর্্বের প্রবর্তক 
অঙ্গ নাম প্রজাপতি জম্ম গ্রহ্থগ করিয়াছিলেন । তাহার 

পু বেগ নামক প্রজাপতি ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া! সর্বদা 

যথেচ্ছাচরণে প্ররত্ত হন। মহ্থাভাগ অঙ্গ সুনামানান্গী 



পপ্রশন্াঁগ্যবতী. স্বত্যু-কন্ঠার পাপিগ্রহ্ণ করেন। সেই" 
তুনামার গর্ডে পূর্বোক্ত বেণ-নামক ধর্ম্মহত্ত। পুল্র উৎপাদন 

করেন-। মাঁতাঁমহ-দোষে বেণ কালন্বরূপ হুইক্া নিজপৈতৃক 
ধর পরিত্যাগ করিয়া অধন্মাচরণে প্ররত্থ হয়েন । নরা- 

ধিপ বেণ কাম লোভ ও মহামোহেরথ্বশীভূত হুইয়! বেদান্ছু-. 

মোদিত ধর্ম পরিত্যাপুর্বক পাপাচরণে প্রব্বত্ত হইলেন । 
প্রজাপতি বেণ এইরূপে পাপের অন্থগমন করিলে: তৎকালে 

প্রজা সকল মদ ও মাঁৎসর্যে বিমোছিত হুইয়। বেদাধ্যয়ন 
পরিত্যাণ করিল এবং স্বাধ্যায় ও বষট্কাঁর শুন্য হইয়! 
বিচরণ করিতে লাগিল এবং দেবগণ ষজ্ঞভাগ গ্রহণে 

নির্ত্ত হইলেন! সেই কামস্বরূপ ছুষ্টাত্বা ব্রাহ্মণদিখকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল যে বেদীধ্যয়ন করা! উচিত নহে, 
এবং হ্োমদানাদি কোন সৎকার্ষ্য করিবারও প্ররোজন নাই। 
সেই প্রজাপতি কাঁল-কর্তৃক প্রেরিত হুইয়? যজ্ঞ ও হোমের 

বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদানকরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল । সে 
সব্বদা বলিত;, হে ব্রাহ্ষণগণ ! যদি তোমাদের পৃজা' 
ও হোম কর] নিতান্ত কর্তব্য বলিয়। "জ্ঞান হুইয়ং থাকে 
তাহা হইলে আম'কেই পৃজ। কর এবং আমার উদ্দেশে হোম 
কর | বেণ সর্বদাই এই কথ! বলিত যে, আমি, সেই সনা- 
তন বিষ আমি ক্রহ্মা, আমি রুদ্রেঃ আম। ভিন্ন আর হজ্জ 
কেহ নাই, পবন আমি । পগিতৃলোকের উদ্দেশে যে 
সকল অন্নাদি দান কর1 হয় আমিই তাহার ভোগকর্তা ; সে 
বিষয়ে কৌন সংশয় নাই। অনস্তর প্রভাবসম্পন খশ্িগণ 
বেণের উপর অতিশ্ম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলে সমবেত 
হইয়া সেই পাঁপাত্বা বেণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। 



শুভ ২10 জা প্পুজাণি। 

হে পৃ্থীনাথ ! রাজ ভিত্র প্রজাদিগের পালন কর্তী আর 
কেহই নাই। রাজা ধর্মের অবতার-স্বরূপঃ অতএব ধরব 
রক্ষা কর তীহার সব্বতোভাবে উচিত । আমরা এক্ষণে 

ঘাদশ-বশসর-ব্যাপী একটা বজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, 
হে বে ! আপনি অধর্শ করিবেন না । কারণ অধর্ানুষ্ঠান 
কর] রাজার ধ্শ নহে । হে মহারাজ! আপনি ধর্মকার্যের 

অনুষ্ঠান করুন। সত্যের অন্ুগমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় 
করুন। কারণ আপনি রাজ্যভার গ্রহণ সময়ে “আমি 
হ্যায়ান্ুনারে প্রজাপালন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞ করিয়।- 

ছেন। মহর্ষিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছুবুর্দ্ধি বেণ 
হান্য করিয়া তীহাঁদিগকে এইরূপ অনর্থক বাক্য বলিতে 

ল'গিল। আমা ভিন্ন আর ধশ্শের সৃজন কর্তা কে আছে? 
আমি কাহার কথাই ব শুনিব % সত্যের জন্য আমার বীর্য 

প্রসিদ্ধ, আমিই সুর্য, আমার সমান পৃথিবীতে আর কে 
আছেন 2 ছেখবিণ! তোমরা নিশ্চয় মোধান্ধতাপ্রযুক্ত 
সমুদয় প্রাণীর ও বিশেষ করিয়া ধর্মের প্রভবভূমিন্বরূপ 
আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পার নাই। আমি পৃথিবী 
দহন করিতে সক্ষম, মনে করিলে এই পৃথিবীকে জল দ্বারা 
প্লাবিত করিতে পারি। আমি আকাশ ও পরথিবীকে 
একত্র বন্ধন করিতে সক্ষম এ বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ করিও 
না। যখন খধিগণ দেখিলেন যে, মোহ এবং গর্ব বশতঃ 
আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিল না, তখন তাছার। তাহার 
উপর অতিশয় ত্ুদ্ধ হইলেন ॥! অতঃপর বলপ্রকাশ 
করিয়া! সেই দীপ্যমান বেণকে আক্রমণ করিলেন 
এবং (ক্রাধে শগধীর হইয়া তাহার বাম উরু মন্থন করিতে 



পরত কইলেন “সউদী ভর্চ-- খর্থিন করিতে ফর্ধিতে 
অ্জন পর্বতের দ্যা ফ্ক্বর্ণ, কুদ্রেকার়, রৃহদানন, লগ্োদক়, 
ুত্্েকর্স এবং ধেন নীলবর্ণ কঞ্চ,কদ্বার! লমারৃত একটি বিল- 
ক্ষণাক্কৃতি ভীত পুরুষ নয়ন-গোঁচর হইল, তাহাকে দেখিস 
খবিখণ বলিলেন “নিষীদ” অর্থাৎ তুমি এই স্কানে উপ- 
বেশন কর | খন্িগণের নই এ _ 
সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছিল, এই জন্য এ পুরুষ 
নিষাদনামে বিখ্যাত হইল | উহ্থার বংশ অদ্যাপি পর্ববত- 
সমুছে ও অরণ্য নিচয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে । অনন্তর কিরাত, 
স্ভিল, মান্হ', ভমর, পুলিন্দ এবং অন্য যত প্রকার পাপা- 

চারী শ্লেচ্ছজাতি দৃষ্ট হয় তাহার সকলে বেণর নেই মখিত 
অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার পর খবিগ্ণ নেই 
বেণকে পাপহইতে বিয়ুক্ত দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং 
পুনর্ধবার তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন । এ হস্ত মন্থন 
কক্ধিলে প্রথমে স্বেদধার! নির্গত হুইল । পরে ঘাদশ নুধ্যের 
স্যায় তেজন্বী, তগু স্বর্ণের মত উজ্জ্বলবর্ণ, দিব্যমাঁলা ও দিব্য- 

বস্্রধারী দিব্য-অলঙ্কারে বিভুষিত, দিব্য চম্দনে জর্ববাঙ্গ 
অস্থুলিণ্, সুধ্্যের হ্যায় উজ্জ্বল মুকুটধারী এবং সমুজ্ব্বল কুগুল্ 
বিশিষ্ট একটা পুরুষ উদগত হুইল । তাহার শরীর অতি 
দীর্ঘ এবং ভুজদ্বয় আজান্ুপর্ষ্যস্ত লম্বমান ছিল । পৃথিবীতে 
তাদ্বশ রূপের সাদৃশ্য আর কোথায ও লক্ষিত হয় নাই। 
তাহার কক্ষে খড় লম্বমান ছিল, হস্তে ধনুর্ববাণ এবং সর্বাজ 
চত্ধবারা৷ আচ্ছাদিত ছিল? তীছাতে সমুদয় সুলক্ষণ বর্তমান 
ছিল এবং তিনি সমুদয়,অলঙ্কারে বিভুবিত ছিলেন । দেব- 
রাজ ইজ্ছ ষেরপ তেজ, রূপ এবং উদ্তন্বল বর্ণঘার। স্বর্গলোকে 
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শোভায়মান, পৃথিবীতে বেণতনয়ও সেইরূপ. শৌঁভিভ 
হুইয়াছিলেন। নেই মহ্াভাগ জন্মগ্রহণ করলে নির্শাল- 
স্বভাব দেবগণ ঞ্রেবং ধষিণণ উৎসব করিয়াছিলেন | বেণ- 

পুক্র প্রজ্ববলিত অমির ন্যায় আপনার শরীরকান্তিতে দীপ্য- 

মীন হুইয়াছিলেন | তাহার হস্তে শ্রেষ্ঠ আজগ্ব ধন্থু এবং 
দিব্য শর ও রক্ষা ছেতু সব্বাঙ্গ মহ্থাপ্রভ কবচপ্ধার! আরত 
ছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠশণ, সেই বীরপ্রবর মহাত্মা মহাভাগ 

পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে প্রাণী সকল অতিশয় আনন্দিত হই- 
যাছিল | ছে বিপ্রেন্দ্রগণ উহার অভিষেকের নিমিত্ত সর্বর্ব 

তীর্থ হইতে নানাবিধ পবিত্র জল আপনারাই সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছিল । হেবিপ্ররন্দ! সমুদয় স্থাবর এবৎ 

জঙ্গম মিলিত হইয়। প্রজাপালক মহাবীর নৃপতি পৃরথুর 
অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিল । প্রতাপশালী বেণতনয় 

পৃথু এইরূপে দেবগণ ব্রাহ্মণগণ এবৎ একত্র মিলিত সমুদয় 
চরাঁচর কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হুইলেন। তাহার পিতা 
কদাপি প্রজাদিগকে অস্ুরঞ্িত করিতে সমর্থ হন মাই 
এক্ষণে প্রজাগণ তৎকর্তৃক অনুরঞ্জিত হইয়া পরম হ্খে 

কালযাপন করিতে লাগিল। হে ছিজগণ ! প্রজাদিগের 

অন্থুরাগ উৎপ।দন করাতে সেই সব্বলক্ষণসম্পন্ন, যতাত্ব 
মহাবীর পৃর্থুর নামে সমুদয় রাজ্যে খ্যাত হইয়াছিল । সেই 
মহাত্মার ভয়ে জল সকল স্তম্ভিত হইয়াছিল । এব পার্র্ব- 

তের হুর্থম মার্চ সমুদয় বিলুপ্ত করিয়া স্ুপথ গুদান করিয়া 
ছিল। গিরিগণ ভীহার ধজভগ্র করে নাই, এবং পৃথিবী 
কামধেনুর ন্যায় সব্বত্রই অনায়াসে অধিক ফলপ্রদান করিয়া- 
ছিল । মেঘগণ প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করিয়াছিল, ত্রাক্ষণ 
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+ ক্ষত্রিয় এবং অপর বর্ণ সকলে যথাষথ বেদপাঠ যজ্ঞ ও 
অন্তান্য মহামহোঁৎসবের অনুষ্ঠানে তত্পর হুইয়রাছিলেন | নর- 
পতি পৃথু রাজ্যশাসন করিতে আরস্ত করিলে বৃক্ষ সকল 
অভীষ্ঠ ফল উৎপাদন করিয়াছিল এবং মন্ুষ্যগণের উপর 
কোঁন প্রকার অকারণ পীড়া ব' ছর্ভিফাদি উৎপাঁৎ নিপা- 
তিত হয় নাই। সেই ছুদদর্ব মহাত্মা পৃথর বাজন্বকালে প্রজা- 
সকল ধর্শপরায়ণ হুইয় স্বুখে কালষাপন করিয়াছিল । এ 
সময় ব্রহ্ম! একটা শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। এ 

বজ্ঞে কোন শুভদিনে সুতির গর্ভে একট স্ুতউৎপন্ন হয়। 
গ্রবং মেই মহাবজ্ঞেই বুদ্ধিমান মাগধেরও উৎপান্তি হয়। 
মহর্ষিগণ তৎক্ষণাৎ এ স্ুত এবং মাগধকে পৃ্থর লুখের জন্য 
আহ্বান করিয়াছিলেন | হে ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে ! ্ুতের 
পবিত্র লক্ষণ বলিতে আরত্ত করিলাম । সতের! মস্তকে 
শিখ! গলদেশে যজ্ঞস্ুত্র ধারণ করিবে সর্বদা বেদপা্ে 

নিয়ত ও সকল শাস্সের তত্ত্জ্ঞ হইবে এবং সময়ে সময়ে 

অনিহোত্রেরও অন্ুষ্ঠীন করিবে শ্বতগণ দানাধ্যয়ন সম্পন্ন, 

ব্রহ্ম নিষ্ঠ, সদাচারপরায়ণ, এব দেব ও দানব এই উভয়েরই 
উপাসক হইবে । তাহারা পবিত্র বেদমন্ত্র এবং স্তত্তি ব' 
প্রানাবিষয়ক মন্ত্রদ্ধার দেবতাদিগের আরাধনা করিবে, 

আর সর্বদ! ব্রাঙ্গণদিগের সহিত সহ্বন্ধ রাশিবে |. 

মাণধও উক্তরূপ লক্ষণ শন কেবল তাহার পক্ষে 
বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এ ষজ্ঞে আর যে সকল বন্দী এবং 
চারণগণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার! ত্রন্ধনিষ্ঠ ও সদাচার- 
বর্জিত । অন্য নানাব্ধি স্তাবক উৎপন্ন হইলেও সুতি ও 
মাগধ এই উভর স্তবপাঠবিষয়ে অতি নিপুশরূপে দুষ্ট 
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হুইয়াছিপ। এ প্রথম উৎপন্ন স্ুত এবং মাঁগধকে সম্বোধন 4 

করিয়া! খবিখণ বলিলেন তোমর। এই রাজার স্তব কর। 

যে হেতু ইনিই সর্ধপ্রকারে তোমাঁদিগের দ্বার] স্তত হুইবার 

যোগ্য । 

এেই কথা শুনিয়। স্ুত ও মাঁগধ উভয়ে মিলিত হইয়া 

খষিদিগকে বলিল আমর! আত্মকর্ দ্বারা দেবতা ও খধি- 

দিগের প্রীতি সম্পাদন করিব! আমরণ এই রাজার বর্খ 

লক্ষণ ও যশ কিছুই অবগত নহি, তবে কিরূপে এই মহা- 

আর স্তব করেব। গুণসকল বিশেষরূপে বিদিত না হুইলে 

কিরূপে স্তব কর সম্ভব হইতে পারে । এই কথা শুনিয়া 

মহাত্মা খবিথণ স্ুত ও মাগধের নিকট সেই মহাত্মা পৃথুর 
গুণকীর্ভন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা পৃথ্ ষে সকল 

কর্থের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তীহাভে ভবিষ্যতে 

যে সকল গুণ হইবে সেই সমুদয় কীর্তন করিয়। তীহার স্তব 
করিতে বলিলেন । খবিগণ বলিলেন, মহাত্মা পৃথু সত্যজ্ঞান 
এবং বুদ্ধিলম্পন্ন, তাহাচত ভরম একেবারে লক্ষিত হয় নাঁ। ৃ্ 

তিনি শূর, ওণগ্রাহী, পুণ্যবান্, দানশীল এবং দিজেও গুণী । 
পৃথ্ সর্ব্বদ! ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী এবং বিবিধ খজ্তের অঙ্গ- 
স্টাঁত1 | উহার বাক্য অতি মধুর» সত্যবাদীকে অত্যন্ত ভাল 
বাসেন। যিনি অব্দত্র গযঘন করিতে সক্ষম, এবং অর্থী- 

দিগকে সমুদয় জভীগ্িত প্রদান করেন । তাহার নিকট 
কোন তত্ত্ই অবিদিত নাই যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিশালী এব 

বেদ বেদান্তপারদশ্শী| তিনি নানাবিধ বুদ্ধির বিধান- এ 
কর্ত। এবং সংগ্রামে বিজয়ী | মেই সব্বধর্শমসম্পন্ন মহাত্ম। 

পৃ্ুই পৃথিবীতে রাজনুয়-ঘজ্ঞের আহর্তা | খষিগণ কর্তৃক 
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এইরূপে. প্রণোদিত হুইয়। কত ও মাগধ মহারাজ পৃথুর 
গুণ সমুদয় কীর্তন করিয়। স্তব করিতে আরস্ত করিল । সেই 
অবধি জগতে স্তোত্রদ্বধার। মন্ুষ্যের তুষ্টি-সাধন ব্যবসায়ের 

সৃষ্টি হইল 1 এবং স্তাবকের পুণ্যান্থলারে পারিতোষিক দানের 

পদ্ধতিও প্রবর্তিত হইল । মহাত্মা প্র স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া 

কৃত, মাঁণীধ, বন্দী এবং চারণ দিকে তিলঙ্গ দেশ প্রদান 

করিলেন । পৃথুর প্রনাদে হৈহয় নামে কোন বৃপনন্দন হৈহয়- 
নামক দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হুইয়! নর্ত্মদ! নদীর তীরে 
রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন । নরপতি পুরু যজ্ঞীনুষ্ঠান 
সময়ে ব্রাঙ্গণ দিগকে প্রডুর দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন । 

প্রজানিচয় এবং তপোনিষ্ঠ মুনিগণ পৃখবীপতি পৃথ্ুকে 
সর্বজ্ঞ লর্বপ্রদ এবং অলাধারণ ধর্বপরায়ণ দেখিয়া পরস্পর 

বলিয়াছিলেন, এই মহামতি ভূপতি দেবতাদিগের অবধি বৃত্তি 
স্থাপন করিতেছেন আমাঁদের ত কথাই নাই । ইনি প্রজাঁদিগকে 
ন্যায়ান্থমারে প্রতিপালন করিবেন এবং সকলের বৃতি রক্ষা? 

করিবেন? $এইরূপে মহামতি পু্চু অতি সুখ্যাতির সহিত 
রাজ্যপালন করিতে লাশিলেন ॥ "কোন সময় গজাগণ 

জীবিকা নির্বাহার্থ বে নকল বীজ বপন করিয়াছিল, পৃথিবী 
সেই সকল গ্রাম করিয়। স্থির ভাবে রছিলেন । অন্স্তর 

প্র্ধাগণ ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করত পৃথুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন । মহ্র্ষির কাতরস্বরে বলিলেন, হে 

মহারাজ ! পৃথিবী প্রজা দিগের অন্সকল ভক্ষণ করিয়! নিশ্চল- 

ভাব অবলম্বন করি।ছেন । এক্ষণে প্রজাদিগের মধ্যে মহুৎ- 

ক্ষয় উপস্থিত দেখিতেছি । নরাধিপ পৃত্ু মহর্যগণের 

হতাঁশবাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ধন্ুর্বাণ গ্রহথণ- 



২১৮ পল্পুরাণ। 

পৃর্ববক প্রবলবেগে পৃথিবীর প্রতি ধাবমান হুইলেন । তীহার 
ভয়ে ভীত হুইয়৷ পৃথিবী হস্তিরপ ধারণপূর্ববক বন এবং 
হর্গম প্রদেশে গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে লাশিলেন। পৃথু 

সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানেই পৃথিবীকে দেখিতে পাই- 
লেন না । অনন্তর খষিশণ বলিলেন, মহারাজ! পৃথিবী হস্তি- 

রূপ ধারণ পুর্ববক ছুর্মম প্রশে গুগুভাবে বিচরণ করিতেছেন । 
তাহ শুনিয়। পৃথু সেই কুঞ্জররূপ-ধারিণী ধরণীর প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন । পৃথিৰীও সিংহরূপ ধারণ করিয়! তাহ।- 
দিকে অগ্রনর হইতে লাগিলেন | ইহ? দেখিয় রাঁজার চক্ষু- 

ঘয় অরুণ বর্ণ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ত'ক্ষবাণ দ্বারা সেই 
নিংহরূপধারিণশী ধরণীকে আহত করিলেন । পৃথিবী বাণা- 
ঘাঁতে অতিশয় ব্যাকুল হুইয়। মহিষরূপ ধারণ পৃর্ববক প্রস্থান 

করিতে আরম্ত, করিলেন । র্লাজাও ধন্ুুর্বাণ ধারণ করিয়। 
তাহার পশ্চাঁ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । অনন্তর পৃথিবী 

অশ্বরূপ হুইয়' ব্রহ্ম! বিষু রুদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রাধান দেব- 
গণের নিকট আশ্রর প্রার্থন! করিলেন ; কিন্তু কোন স্থামেই 
আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন'না। এইরূপে নিরাশ হইয়। পৃথিবী 
পুনবর্ণার বেণতনয়ের পার্খববর্তিণী হইলেন এবং কতাগুলি- 
পুটে কাতরভাবে বলিলেন, ছে মহারাজ! আমাকেরক্ষাকরুন। 

হে মহ্াভাগ! আমি সকলের জননী, সমুদয় পদার্থের আধার 
এবং রত্বনিধির আঁকর, আমি নিহত হইলে সমস্ত লোক 

এককালীন নিহত হইবে । নেই ত্রিলোক পৃজিত বদ্ধ।জলি- 
পুটে আরও বলিলেন, ছে মহারাজ, আদি স্ত্রী এই হেতু 
অবধ্য। ব্রাহ্মণথণ গোৰধকে যেবূপ মহাপাপের কারণ বলিয়' 
নির্দ্দোষ করিয়াছেন স্ট্রীবধকেণ্ড দেইরূপ বলিয়াছেন । আঁম' 
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ব্যতীত আপনার প্রজ।কে কে ধারণ করিবে ? ছে রাজন ! 
আমি স্থির থাঁকিলেই সমুদায় চরাচর স্থিরত্ব গ্রাপ্ড হয়। 
আমাকে নিহত করিয়া আপনি কোন্ উপায়ে গ্রজাদিগকে 

ধারণ করিবেন ৭ আমাতেই লোক সকল স্থির রহিয়াছে এবং 
আমিই জগৎ ধারণ করিতেছি । আমার বিনাশ হইলে সয়ুদয় 
গ্রজ। ষে বিন হইবে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই । অতএব 
আপনি যদি গরজাদিগের মঙ্গল কামনা! করেন তৰে আধাকে 

বধ করিবেন না। আমার বাক্য শ্রবণ করুন| উপায় দ্বার] 

প্রারন্ধ কার্য্ের সিদ্ধি হয় বটে । কিন্তু আপনি ক্রি প্রজা 

ধারণ বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিস্নাছেন ৭ আমী ব্যতীত 
আপনি কিরূপে প্রজাদিগের ধারণ পালন এবং পোঁষণে 

সমর্থ হইবেন ? আঁপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন । আমি অন্নমখী 
হুইয়। ভবদীয় গ্রজানকল ধারণ করিব । আই্গি স্ত্রী অবধ্য।; 
আমাকে বধ করিলে আপনি প্রায়শ্চিত্তাই হইবেন কারণ শাঙ্ত- 
কারেরা তির্যকজাতীর স্ত্রীকেও অবধ্য বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন । হে মহারাজ! এই মকল বিষয় বিচার করিয় 

আপনার কদাচ ধর্শপথ পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাঁ। 

পৃথিবী এইরূপ নান প্রকার বাক্য বলিলে, রাজ। সেই দারুণ 

কোঁপ পরিত্যাগ করিলেন & পৃথিবী আরও বলিলেন? হে 

মহারাজ! আপনি প্রসন্ন হইলে আমি স্বস্থ হইতে পারি। হে 

্রাঙ্মণণণ! পৃথিবী কর্তূক এইরূপে উক্ত হইয়া সেই প্রজাপতি 
বেণতনয় পু থিবীকে বক্ষ্যমাণ বাক্য নকল বলিয়াছিলেন। 
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পৃ্থু বলিলেন । হে মহাপাপে ! একজন পাপাঁচারী নিত 
হুইলে যদি পুণ্যদর্শী সাঁধুসকল হুখেতে বান করিতে পারে, 
তাহা! হইলে সেই পাপাঁনক্তচিত্ত ছুরাঁআ্ীকে বদ কর। উচিত 
এবং সেই নিমিত্তই আমি সকল প্রাণীর বিনাশকারিণী তোমাকে 
বধ করিব। তুষি প্রজাগণ কর্তৃক উগ্তবীজ সকল গ্রাস করিয়া! 
প্রজার্দিগকে হনন করিয়। স্থির হইয়। এক্ষণে কোশার 

যাইবে | যে হেতু ধর্শ্ম সর্ববদ] যত্বুপূর্বক পালনীয় এবং 

তুমি প্রজার সংক্ষয়কারক মহাপাঁপের অনুষ্ঠান করিয়াছ। 

যদি কোন ব্যক্তি স্বার্থ হেতু আত্ম ব! পরের হানিকারক 
কোন কর্থের অনুষ্ঠান করে, সেই লোকোঁপতাঁপক ব্যক্তির 
প্রাণ সংহার করিলে কিছুই পাপ হয় না। যাহাঁকে বধ 
করিলে অনেকের নুখ হয়, ছে বনুধে ! সেই দুষ্ট পাতকীকে 
বধ করিলে কিছুই 'পাপ হয় না। অদ্য যদি আমার 
পুশ্যযুক্ত বচন না শ্রবণ কর, তাহা হুইলে, ছে বনুধে ! অদ্য 
প্রজাদিগের কল্যাণার্থ আমি ভোমাকে নিশ্চয়ই বধ করিব | 
ব্রিলোক্যবানীর! নিজ নিজ পুণ্যদ্বারা স্থিতিশ|লী হয়, 
আমি নিজের ধর্মদারা! প্রজাণপকল ধারণ করিব নে বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই । অতএব আমার ধর্ান্থগত শাসন প্রতি- 
পালন করিয়! এই সকল প্রজ্াকে অদ্যই জীবিত কর। 
হে ভদ্রে। যদি তুমি অদ্যই আমার এই বাক্য প্রতিপালন 
কর, তাহ হইলে আমি প্রীত হইয়া সবর্ধদ! তোমাকে রক্ষা! 
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করিব । এব অন্যান্য রাজগণ তোমাকে রক্ষা করিবেন । 
অনস্তর বাঁণবিদ্ধশরীর! সেই গোরূপধর] পুথিবী ধর্মের 
আশ্রয়ে মহ্থাশতি বেণতনয্ন পৃথথুকে বলিলেন । পৃথিবী বলি- 
লেন, হে মহারাজ ! প্রজাদিদের কল্যাণের নিমিত আপনি 
যেরূপ পুণ্যার্থনংযুস্ত আদেশ করিবেন তাহা? আমি 
নিশ্চই প্রতি পালন করিব। হে নরেশ্বর সহদ্দেশ্ট এবং 
পবিত্র কার্য নকল লদ্পায় এবং হি উদ্যম দ্বারা লিদ্ধ 
হুয়। অতএব আপিনি এক্সপ একটী উপ্য় দেখুন যাঁছাতে 
আপনি সত্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা! করিতে সমর্থ হয়েন 
আর প্রজারা ও উন্নত লাভ করিতে লক্ষম হয় । আপনার 

হুশাণিত শায়কলমুহ আমার সব্ব শরটারে শল্য স্বরূপ 
বিদ্ধা হইয়া রভিয়াছে । ছে মহারাজ । আপনি আমাকে 
রক্ষা! করুন । 

সত বলিলেন: হে ত্রাহ্মণগণ ! মহাত্মা পৃথু এই কথা 
শুনিয়। ধন্থুর অগ্রভাগ দ্বার] ব্বহ্কৎ বৃহৎ পর্বত সকলকে উৎ- 
গাঁরিত করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিহলন এবং বাণবিদগ্ধ। 
পৃথিবী র অঙ্গ হইত আপনার বাণগুলি উদ্ধূ ত করিলেন । 

পৃথিবীতে থে সকল গর্ভ এবং কন্দর হিল বাণাধাতে তাহা- 
দিকে পুরিত করিয়া পৃথিবীকে সব্বতোভাবে সমতল 

করিলেন । পৃথিবীকে এইরূপে সমতল কিয় স্থা়ত্তব 

মনকে তাহার বম রূপে কণ্পনা করিলেন 1 অতা।ত মন্ধ- 

স্তরে পৃথিবী বিষমত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহ্নাতে গমনা- 
গমনের পথ ছিল না। চাক্ষুষ মন্বস্তরে পৃথিবীর বস্ধুরত! 
আপনিই উৎপন্ন হইয়াছিল । পৃথিবীর এইরূপ বৈষম্য নিব- 

ন্ধন তৎকালে গ্রাম, পুর, পত্তন দেশ, ক্ষেত্র এই সকলের 



হ২০ পদ্মপুরাপ 

কোনরূপ ভেদ লক্ষিত ছয় নাই । মে সময় কঁবিবাণিজ্য ব৷ 
 গৌরক্ষ। কিচুরই প্রবৃত্তি ছিশনী, সেখ মিথ্যা কথ। বলিত না, 

লোভ, মৎসর, অভিমান এবং পাঁপের অন্ুুঠান কুত্রাপি 

লক্ষিত হয় নাই | হে ত্রাহ্মণগণ | বৈবস্ব তমন্ুর অস্তর উপ- 

স্থিত হইতে পৃর্থুর জন্ম গ্রহণ্র পৃর্ববে যে সকল গুজার 

উৎ্ণত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ ভূমিবিবরেঃ কেহ 

পর্বতকন্দরে, কেহ নৰীতীরে, কেছ লতামণ্ডপে কেহ বা 
সঘ্ুদ্রতীরে বান করিতে লাগিল । ফল, মুল এবং মধু এই 
ভিন ভক্ষয ছিল কিন্তু অনেক কষ্টে ইহাদের লাভ হুঈত। 
মহ্থান্নাজ পৃথু প্রজাদিগের তাদুশ কষ্ট অবলোকন করিয়। 

রাঁজানিণের মধ্যে স্বায়ভুবমন্থকে বল করিলেন এবৎ 

আপনার হস্থকে পাত্র ক্রিয়া পৃথিবীকে দোঁহন করিক়া- 

ছিলেন ।এঁ দোহন হইতে লয়ুদায় শস্য ও নানাবিধ ভক্ষ্য- 
ভ্রব্যক্ূপ জগ্ধ নিঃসৃত হুইয়াহিল | সেই পর্বত্র অধ্বতোপম 
আনহা) অদাঁচারী প্রজানকল দেবতা এবং শিতৃলোকের 
ও অভিথিবর্ণের তৃপ্তি সাধন করিয়ছিল। বেণতনয়ের 

গ্রসারদ্দে প্রজা! সকল দেব, পিতৃ, ব্রাহ্মণ এবং বিশেষ করিয়া 

অআতিথিবর্গকে নেই অন্ন নমর্পণ করিয়া অবশিষ্টান্ আত্মা- 

বায় করত2 স্বথে কাঁলযাঁপন করিতে লাগিল । কেহ 
কেহ সেই জন্নদ্বার৷ নানাবিধ বজ্জের অনুস্থান করিতে লাখিল, 

অপরে উহ্াদ্ধার। কেবল বিষ্ুণ্র প্রীতি সাধন করিয়াছিল । 
দেবহাগণ এবং বিষ সেই অস্নে পরিতৃপ্ত হইয়1 মেবকে প্রেরণ 
করিযাছিলেন। মেঘরাজ ও মুল ধারে বর্ষণ করিয়াছিল । সেই 
বর্ষণ হইতে পবিত্র এবং পুণ্যপ্রদ্দ গঁষধি নকল উৎপন্্র হুই- 
ঃছিল। ধবিণণ এব তপোনিষ্ঠ ব্রাঙ্ষণগণ মিলিত হইয়া 
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পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন | সোম বৎসন্বরূপ এবং 
বৃহস্প ত দোদ্ষী হইস্তা। উত্জ রূপ ক্ষীর দোহন করেন যাহা- 
দ্বার অব্য” কেখনণ জীবন যাত্রী নিধ্বাহু করিতেছেন । 

সেই পুর্বোক্ঞ খাষগণের নত্য এবং পুখ্যবলে নমন্ত জীবের 
জীবন রফ1 হুইভেছে এব পৃঁথবীতে সত্য ও পুণ্যের 

প্রসার হুইহ্বাছে ৷ একণে পৃখিবা বেরূপে হুদ্ধা ইহ্য়াছিলেন 
তাছ। সবিস্তুর বর্ণন করিতেঠি ৷ পিতৃগণ যনকে বৎনরূপে 
পরিকণ্পন। করিয়া রোৌপা পাত্রে শ্ববানূপ ক্ষার দোহন 
করিয়াহিলেন। সর্পগণ তক্ষককে বন এবং ধৃতরাক্রকে 
দোঞ্ধারূপে কণ্পনা করিয়া অলবুপাত্রে বিবন্নূুপ ছুপ্ধ দে হন 

করিয়াছিল £ টৈতোব্) বিরোচমকে বৎস এবৎ মহানল 
মধুকে দোক্ধা। রূপে কণ্পনা করিয়া শক্ত বিনাশনবধল-মায়া- 

বপ হুঞ্ধ দৌহন করিরাহিল | সেই অবধি 77 কল মানা- 
প্র হুইয়া জগতে নানাবিধ 'অনত্কার্যের অনুষ্ঠাে অন্থত্ত 

হয়। মায়াই*তাহাদের বল এবৎ মাাই তাহানে 
মারাই দৈত,পিগের জীবিকাঁনিবাহের একমাত্র উপায় । 
যক্ষের! টৈশববণকে বদ এ্রবৎ যক্ষর'জপুত্র রজতন।ভকে 

দোগ্ধান্বরূপ কণ্পন। করিপ্লা বিস্ভুত অননর পাত্রে অগ্ডধা- 
নরূপ ক্ষীর দোহুন করিয়াছিলেন বাহ অদ্যপি যফজাতিতড 

বিরাজমান দেখা যায়! ্ 

রাক্ষনের! মনুস্যকপালকে পাত্র, বজতনাভকে দোগ। 

এবং স্ত্মালীকে বৎসরূপ কণ্পনা' করিয়া! শো.ণত কপ 

ছুপ্ধ দোহন করিয়াছিলেন | গন্ধব্ধেরা পদ্মপত্রকে পাত্র বিদ্বান 
চৈত্ররথকে বহন এবং ভুরুচিকে দৌদ্ধা করিয়া শুতিৰপ্ 
ক্ষীর দোছন করিয়াছিল । যা? গন্ধর্ব, এবং অন্দর দিগের 
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জীবিকানির্ববাছের হেতু হইয্নাছে। পুণ্যাচরণতহুপর পর্বত 

লকল হিমালয়কে বশুস এবং ক্ুমেরুকে দোগ্ধা রূপে নির্বাচন 

করিয়া শৈলজপাত্রে নানাবিধ অযম্বতোপম গুঁধখি এবং 
রত্বুনিচয় দোহন করিয়াছিল। কণ্পদ্রমপ্রযুখ বৃক্ষ 
প্রকষকে বহুল এরেবং শীলকে দোঁছক করিয়! পলাশপত্র 

নির্শিত পাত্রে চ্ছিন্ন দগ্ধ প্ররোহুণ হদ্ধ দোছন করিয়াছিল । 
এ্রেইরূশ গুহ্য চারণ এবং লিদ্ধ স্ব স্ব জাতীয় বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তিকে বন ও দোহকরূপে কম্পন! করিয়? স্ব ্ব অতি- 
লবিত ছুপ্ধ দহন করিয়াহিল | বিধাত। এই পুণ্যবতী পৃথি- 

বীকে কামছপ্ধ। খেনুস্বরূপ সৃজন করিয়াছেন । পুথিবী সৃষ্ট- 

পদার্থ:নিচয়ের জ্যেষ্টা এবং ইহাতেই নকলের প্রতিষ্ঠ। বর্ত- 

মান। এই পৃথিবীই সৃষ্টি ও এ্রজ' উভয় স্বরূপ । ইনি পালিনী 
পুণ্যদায়িনী, পবিভ্ররূপা' এবং সর্ববশস্ত প্ররোহিণী। ইনিই 
সমুদয় চরাচরের প্রভবভুমি, স্বয়ং মহালক্ষীরূপা এবং 

বিশ্বময়ী । পৃথিবী সর্বলোকের আঁধাররূপা । এই পৃথিবী 
পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশন্বরূপ | পুর্ববে এই পৃথিবী সমুদ্ররূপিণী 

ছিলেন | অনন্তর মধুকৈটভনাঘক অসুরের মেদোরাঁশিতে 

পরিপৃরিত হুইয়া মেদিনী এই নামে বিখ্যাত হুন। তদনস্তর 

বেণতনয় পূথুর ছ হিতৃভাব প্রাপ্ত হুওয়ায় পৃর্থী নামে অভি- 

হিত হয়েন । মহারাজ পুর্থু এই সর্ব শহ্যাঢ্যা! অর্ববতীর্থময়ী 
পৃথিবীকে গ্রামপুরপভনানিঘার অলঙ্কু ত। ষথান্যায় প্রাতি- 
পালন করিয়া ছিলেন । নিবিল সৎকর্খের গ্রবর্তীক বেণতনয় 

পৃর্থুর প্রভাবনিচয় পুরাণে এইরূপে বণিত হইয়াছে। 

যের।প ব্রক্গবাদী দেবগণ ক্রক্গা বিষুর ও রুদ্রে এই দেব 

»স্তন্ধকে সর্বদ! নমস্কার করেন সেইরূপ ত্রাক্গণ এবং খবিগণ 
% & 

খন শু 
শু শা 
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পুর্বে মহারাজ পৃথুকে নমক্ষার করিক়েন। পৃ্থু সমুদয় বর্ণ 
গ্রেবং সকল প্রকার আশ্রমের স্থাপনকর্তা | সেই সব ু ত- 

গুধয়ুক্ত আরিরাজ। প্রতাপবান্ পৃথ্ নিখিল রাজগণের 
নমক্করণীয় । যে ব্যক্তি শত্রজয় করিবার অভিলাষে ধন্থু- 

বির্বদ্যা শিক্ষা করিতে অভিল।ষা হয়েন, তাহার প্রথমে ৰৃতি- 
দাতা পৃথুকে নমস্কার কর! উচিত 

হে ্াক্গণ্ণ । মহারাজ ৪ আদেশান্সারে পৃথিবী 
দোছন সময়ে যত প্রকার পাত্র হইয়াছিল, যাছীর। যাহার! 

বন ও দোষ্ধীর কাধ্য করিয়াছিল এবং যে যে প্রকার 

ক্ষীর উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের কীর্তন করিলাম । এই 
ধন্য, যশোরৃদ্ধিকীরক, অরোগিতার হেতু এবং পাপঞ্কংস- 

কারী চরিত্র শ্রঘণ করিলে প্রত্যহ গঙ্জান্নানজন্াপুণ্য 
লাত হয় এবং অন্তকালে বিঝুঃ লোক প্রাপ্ত হওয়। যায় । 

একত্রিংঘশ অধ্যায় 

খবিগ্ণ বলিলেন, হে স্ুত! তুমি যে পাপাঁচারী বেণের 
কথা বলিলে তীহার কিরূপ পরিণ'ম -হুইয়াছিল তাহ! 
সবিশেষ কীর্তন কর | সত বলিলেন আমি যথীশ্রত এ 
বিষয় কীর্তন করিতেছি আপনার! শ্রবণ করুন। দেই 
মহাত্মা পৃথু পুত্ররূপে উৎপন্ন হুইলে রাজা বেণ নির্তবলত! 
প্রাণ্ত হইয়! ধর্থেতে "সুশোভিত হুইলেন। ভীহার পাঁপ 
সকল্দ নরাধম মনুষ্যনিচয়ে সঞ্চারিত হইল । তীর্থ যাত্রাদি 
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বলিতেছিস কেন? এই রূপ বাক্কলহু হইতে হইতে উভয়ের 
মধ্যে ঘোরতর দ্ধ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । তাহার! ছুজন যুদ্ধ 

করিতে করিতে উভয়ই সেই বিমল হুদে নিপতিত হুইল । 
সেই সময় গতিদীয়ক নামে একী পর্ব ঘটিয়াছিল। এ 
সময় এ স্বগী, কুকুর ও ব্যান্ধদ্ধয় সেই বিমলতীর্থে নিপতিত 
হুওয়াঁয় তাহাদিগের সকলেরই পরম গতি লাভ হুইল । হে 
ব্রাহ্মণগণ অগ্নি ষেমন ইন্ধনরাশিকে দগ্ধ করে সেই রূপ 
তীর্থসেবায় ও সৎসঙ্গে পাপিদিখের পাপরাশি বিনষ্ট হয় । 

সেই সকল মহাত্মা খষদিমের দর্শন ও স্পর্শ ও তীহাদিগের 

সহিত সস্তাবণ দ্বার বেণের সমুদয় পাঁপ্ বিনষ্ট হইয়াছিল । 
ইহা! বারম্বার কথিত হইয়াছে যে অতিশয় পুণ্যাত্বাগণের 
সহবাসে পাপ সকল বিন হয় এবং অতিশয় পাপিষ্টবিগের 
সহবাসে পাপের উৎপত্তি হয় । বেণের পাপ কেবল মাতামহু 

দোষে ঘটিয়াহিল | 
খষিগণ বলিলেন ছে শুভঃ বেণের মাতমছের দোষ 

কিরূপ তাহছ1 আমাদ্িগের নিকট সবিস্তর বর্ণন কর । কারণ 

সবত্যু শ্বরং কাল, সময় এবং ধর্ম এ পদে কোন হিৎসক 
ব্যক্তির ত নিযুক্ত হুইবার সম্ভব নাই। এই চরাচর বিশ্বম- 
গুলে যত লোক আছে তৎসমুদরই নিজ কর্মের বশবর্তী, 
তাহাদের জীবন ও মরণ সকলই আত্মকর্মের অনুলারে ঘটিয়? 

পাকে 1 পাপিষ্ঠের। সেই যমকে ভয়ঙ্কুর রূপ দর্শন করিয়। 

থাকে । এবং সেই কর স্বরূপ যম পাপাত্বাদদিগকে কেবল 

পাপ কশ্মে নিযুক্ত করিয়া! তাহাদিগকে তাড়িত করেন এবং, 

পুপ্যাস্মা্দিগ্রকে পুণ্য কর্ট্ে নিযুক্ত করেন । অত&ব তাহাতে 
কোন রূপ দোষ লক্মিত হুইতেছে না । তবে মৃত্যুর কোন 
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দোছে বারি রা করিয়াছিল তে বলি- 
“লন, লেই স্ব ঠাসা পাপিদিশ্বকে শাসন করেন এবং 
কাঁল রূপে তাহাদিগের কর্্মনিচয় পর্যবেক্ষণ করেন 
কিন্তু তিনি নুক্কৃত এবং হৃষ্ষুত কম্ঘুনকল একত্র সন্মিনিত 

করেন । তিনি ব্রাঙ্মণদিগকে নাঁনাবিধ পীড়া। ও দারুণ কষ্ট 
প্রদান করিয়! ত্রাসিত ও তাড়িত করেন | তাহার নুনীধা! 

নামী কন্া। পিতার কার্ধ্য সকল নিরীক্ষণ করিয়! সর্ববদী ক্রীড়া! 
করিতে থাকে । কোন সময় এ কন্যা সঙ্জীগণে পরিৰত 
হইয়। ক্রীড়ার্থ বনে গমন করিয়াছিল। নেই স্থানে সমখ 

নামে এক সুন্দর গন্ধবর্বতনয়কে দেখিতে পাঁইল। ঞ 
সব্বাজমুন্দর 'ম্ধবর পুক্র শীতবিষয়ে নিদ্ধিলাভের অভি- 
প্রায়ে মহত্তপের অনুষ্ঠান করিয়া সরস্বতীর উপানন! 

করিতে ছিলেন। ম্বত্যুকন্যা' সুনীথা৷ সেবাছলে তাহার 
তপোঁবিষ্বের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং তৎকর্তৃক 

দুরীকৃত হইয়াও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর 
তৎকর্তৃক তাড্ডিত হুইয়৷ সুমখ ক্রোধে অধীর হুইয়! সুনী- 
থাকে বলিলেন রে পাপাচারিণি ! ছুষ্টে! তুই কি নিমিত 
আষার তপচ্যার বিস্ব করিলি? মহদ্যক্তিরা তাড়িত হইয়াও 

তান্না! করেন না, আহত হইয়াও প্রতিঘাত করেন না এই 
“নিমিত্ত তুই আমাকে তাড়না করিলেও আমি. 'কিছু বলির্পাঁষ 
নাথ বিশেষত তুই ত্রী। এই কথা বলিয়া তিনি ক্রোধ হইতৈ 
বিরত হইলেন। ইহা শুনিয়া শুনীথা ভাহ!কে বলিল আধার 
পিতা তৈলোক্যবা পিদেরশবনাশকর্তা | তিনি নিত্য অসৎ 
দিকে পাতিত করেন,এবৎ সৎদ্গিকে পর্দিপালন কিরেন! 
আমার এই কার্ধ্যে তীহাতে কোন দোষ বর্তিবে না,৯যৈ 

৯৭৮ 



? 

8 পন্াপুরাক 

ছেতু তিনি লবর্ধদ1 পুণ্যাচরণ করিয়া! থাকেন। এই কথা 
বলিয়া সে আপনার পিতার নিকট যাইয়া বলিল । পিতঃ ॥ 
বনে কামক্রোধশূন্য একটী শরন্ধবর্ষ তপস্ভা করিতে ছিল 
অমি তাহাকে তাড়িত করিয়াছি । সে আমা! কর্তৃক 

তাড়িত হুইয়। এইমাত্র বলিল বে' কাছ! কর্তৃক তাড়িত 
হুইয়াঁও তাড়না করিবে না এেব' আহত হইয়াও প্রতিঘাত 

করিবে না ইহার করিণ কি আপনি আমাকে বলুন। এই 
কথা শুনিয়া! যম কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। উহাতে 
তাহার প্রশ্রয় বর্ধিত হইল । মে পুনৰর্ণার বনেতে যাইয়। 
নেই খ্ান্ধব্বপুক্রকে কথ। ঘাঁরা তাড়িত করিল । অকারণ 

নেই হৃষটাকন্কুক তাড়িত হইয়া! লেই স্হাতেজ। গন্ধবর্ব তনয় 
ক্রুদ্ধ হুইয়! তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অস্ষি 
হুক্টে! যে হেতু তুই নিরপরাধে আমাকে কথাঘাঁতে তাড়ন। 
করিলি জামি তোকে শাস দিতেহি ষেঃ যখন তুই তর্ভার 
সহ্িত শৃঙ্গার ধর্খে নিরত হুই ব, তখন তোর এই পাঁপ- 
গর্ভে একটি ব্রাহ্মণনিন্দক পাঁপ।চারী "ক্র উৎপন্ন হইবে । 
এইরূপ শপ প্রদান করিয়া সেই গ্ন্ধবর্বতনয় পুনবর্ধার 
তপস্ঠাঁয় নিয়ত হইল এবং পু খণ্ডে আপন গৃহে প্রত্যা- 

হন করিল । অনন্তর য্ৃত্যু তাঁছার "মুখে সকল কথ! 

আপ করিয়া বলিলেন তুমি কেন সেই দোঁষশুন্য তপ- 
স্বীর তপোবনে গমন করিপ্লাছিলে ? হে পুক্জি! সেই নির্দেনো- 

বীকে আকৃত করিয়া অতি গহিতি কার্য করিয়াছ । ধর্শাত্ম। 
স্কৃত্যু এই কথ! বলিয়1 অতিশয় হুহীখিত হইলো 1 

কত বলিলেন, হে ব্রোক্ষণগণ ! £কান সময় আঅতিপুক্্র 
্হাঁতেজ। তুক্গ নন্দন বনে গমন করিয়াছিলেন ৷ তিনি নন্দন 



বণেয মধ্যে অন্জার এরেবৎ কিন্তরবর্গে পরিরৃতি ও -খবিবী্ 
কর্তকে স্তূয়মাম দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন ? তাহা 

সম্মুখে ান্ধবর্ব ও কিনবরগণ নানাবিধ নুস্বরে গান করিভেছিল, 
হই পার্থে হংসগমিনী বোবিদ্বর্গ চামর হেলাঁইতেছিল, 
তীনার মন্তকে হুৎসবর্ণ ন্দ্রবিব্বের মত বিস্তৃত ছত্রবিরাজ- 
মান ছিল। তীছার বামপাশ্ে পতিব্রতার আদর্শভূতাঁ 
অসাধারণ রূপ ও. সৌভাগ্যবভী পুলোমছ্ুহিত' ডি 
ছিলেন এবং ইতর ভীহার লহিত নানারূপ কৌতুক করিতে- 
ছিলেন । ইন্দ্রের সমস্ত লীলাদর্শন করিয় তু মনে মনে 
চিন্তা করিলেন জগতের মধ্যে এরই ব্যক্তিই ধন্য । ইহার 
তপস্ত।র কি অ অদ্ভুত শক্তি যাহা দ্বারা এইরূপ পদলাভ 
হুইরাছে। যদি আমার একটা এইরূপ পুক্র উৎপন্ন হয় তাহ 
হইলে আমি অতিশয় সুখী হই? এই রূপ চিন্তা করিতে 
করিতে তিনি শীত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

দ্বাত্রিৎশ অধ্যায় । 

কৃত বলিলেন, অনন্তর মহাতেজা তুজ .মহাত্ম! ইন্দ্রের 
ভাদৃশ সম্পৎ* ভোগবিলান এবং লীলা ইত্যার্দি লকল 

থর্ধ্যরেক্ষণ করিয়। আমার কি রূপে, এইরপ পুজ্র হইবে 
এই চিস্তা করিতে করিতে গৃছে প্রত্যাগমন" করিলেন । খুঁত 
প্রত্যাগঘন করিয়। স্ব লিতা অন্রিকে প্রণাম পৃবর্বক বিদীতি” 

'হাবে জিওজাস! করিলেম, ছে পিতঃ! কোন্ ব্যাক্তি পু্যবলে 



ফি, লীন । 
(উর করিয়াছেন  ভীহার কোন পুণ্যের এইরূপ পরি 
খাম, এবং কীদৃশ সৎকর্ের অনুষ্ঠান করিরাই বাঞ রূপ 
পুণ্যের সঞ্চয় হইয়াছে, তিনি পূর্ববজন্মে কীদৃশ তপস্যা ও 
আচারের অন্ধুষ্ঠান করিয়াছিলেন এই সকল বিষয় আমার 
নিকট সবিস্তর কীর্তন ক'রুন ৷ অন্রি বলিলেন সাধু! সাধু! 

তুমি অতি প্রশংসনীয় প্রশ্নের অবতারণ! করিয়াছ। ছে 
বশুস ! আমি তোমার নিকট ইক্কদ্রের চরিত্র সবিশেষ বর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ কর। পুঁবর্বকালে স্রব্রতনামে কোন ক্রাক্গণ 
অতিকঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি উৎ্পাঁদন করিয়!- 
ছিল । বিষ্ণুর প্রসাদে সে কশ্যপের রসে অদিতির গর্ভে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবরাজের অধিকার প্রাণ্ড হয়। তু্গ 

বলিলেন, হে মহ্াভাগ ! আপনি সমুদয় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ । অত-, 
এব আমার কিরূপে ইন্দ্রসদৃশ পুক্রলাভ হয়? সেই উপায় 
বলিয়। দিন । শুনিয়া মহর্ধি অত্রি তুঙ্গের নিকট সংক্ষেপে 
স্ুত্রতের সমুদয় চরিত্র কীর্তন করিলেন । মেধাবী সুব্রত 
পুরে বেৰপ: ভক্তি ও ধ্যানযেণে হরির আরাধনা করি- 

ক্নাছিলেন | হু্রিও তাহার সেই সকল ভক্ত্যাদি দর্শন করিয়! 
তাঁহাকে ষহুৎপদ প্রদান করিয়াছেন । বিষ্ুুভক্তি-প্রসাদেই 

সে এই ভ্রৈলোক্যের আধিপত্য রূপ ইন্দ্রত্ব উপভোগ করি- 
তেছে। আমি তোমাঁকে ইন্দ্রের সমুদয় চেষ্টিত শুনাইলাম । 
গোবিন্দ কেবল ভক্তি ও ভাঁবেতে সন্তষ্ট হুন। সেই 
আনন্দ স্বরূপ হরি ভক্তিঘারা সস্তোষ প্রাণ্তড হইলে বয়ুদদায় 
অভিলবিত' প্রদান করেন । অতএব সেই সবর্জ্ঞ, সর্ব বিৎ, 

-সূর্বেষ্বরঃ সর্ববপ্রদ পরম পুরুব পরমেশ্বরের ভস্তি পুব্বকি 
ইপারাধন! কর, হে পুত্র! তুমি যাহা যাহ? ইচ্ছাকরিবে ভিনি 
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তোমাকে তাহাই প্রদান করিবেন। সেই. হবি সুখ দাতা? 
পরমার্থদাতা: দোক্ষদাঁতা এবং সমুদার বিশ্বদণ্ডলের এক 
মত্রসধিপতি। অতএব তুমি তাঁহাকে আরাধনা কর, নিশ্চ- 
মই ইন্দ্রতুলয পুন্ত্লাভ, করিবে । এই পরমার্-যুক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া মহাত্মা তুঙ্গ তাহার. তত্ত্ব পর্যালোচনা করতঃ 

সেই নিত্য পরব্রহ্মকে প্রণাম করিলেন । অনস্তর ত্রক্ষার 
সদৃশ তেজস্বী মহাত্মা! অন্রিকে যথাবিছ্িত অভিবাদন 

করিয়! সুমেরুর কোন রতুময় উচ্চশিখরে গমন করিলেন । 

ত্রয়স্থিৎশ অধ্যায় 

জুত বলিলেন । নুর্ধ্য যেরূপ আপনার রশ্মিতে শোভিত, 
হন, সেইরপ পর্ববতশ্রেষ্ঠ জুমেরু নানাবিধ রত ও সুবর্ণ দ্বার! 
সর্ধবতোঁভাবে বিরাজমান । এ পর্বতে স্থানে স্থানে যোগী- 
গণ অশোকরক্ষের সুখদায়িনী শীতলচ্ছায়া৷ আশ্রয় করিয়! 
ধ্যান করিতেছিলেন ; কোন স্থানে মুনশিগণ তপস্যায় নিরত, 

কোন স্থানে কিন্নরগণ জুললিতনম্বরে গান করিতেছে? কোন 

্থানে গন্ধরবগণ আনন্দলহরীতে ভাসমান হইয়া, বীথ। বাঁজা- 
ইতেছে। টারিদ্িকেই তানমাঁনলয় ও মুষ্ছনাযুক্ত .লণ্ত- 
ত্বপ়ের মনোহর বিকাশ হইতেছে । সেই সুমেরুর কোন 
প্রদেশে সংগীত  শ্যুক্্পারদর্লী গন্ধব্বগণ গীন কারতেতে 
গ্েবংং লেই সঙ্গে সঙ্গে উহ্াদের স্ত্রীর! মৃত্য করিতেছে। 
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হই. পর্ধাতের কোন প্রদেশ হইডে 'পাপনাশক- পুপ্য-জ 
কল্য।ণগ্রদ তুমধুয় রেফধনি শ্রবণগোচক, হইতেছে 1 সেই 
পুর্নতে চন্দন, অশোক পুন্নাগ। শাল, তাল, তমাল - ঞেবং 

বৃহ্ত বুহুৎ মেঘাক্কৃতি বটরক্ষ সকল চারিদিকে. বিরাজমান | 
মধ্যে সস্তান, কম্পরক্ষ, রক্তাপাদপ এবং পুষ্পিত নাগকেশর 
বক্ষ এ পর্বতের রমশীয়ত] বর্ধন করিতেছে । এ প্র 
নানাবিধ ধাতু ও রত্বে আকীর্ণ, উহ্থার ক্ছানে অনেক প্রকার 
অদ্ভুত ও. মজলদ্রেব্য দৃষ্ট হয় । উহাতে সিদ্ধ অপ্মার গন্ধ, 
ধাষি মুনি ও ঘুর্তিমান বেদ সকল বিরাজ করিতেছে ! পর্বত 
সদৃশ বৃহুদ্ বৃহদ্ হস্তী, সিংহঃ শরত, শার্দুল এবং গোয়াকু- 
গ্নণ যথেচ্ছ বিহার করিতেছে ! প্রায় সব্বত্রই হুংন কারও- 
কাদি জলচর পক্ষী দ্বারা উপশোতিত, নির্মল জলে পরিপূর্ণ 
বাপী ক্ুপ এবং ভড়াগাদি জলাশশ্ম নয়নগোচর ছয় | উচ্ছা- 
দের মধ্যে আবার সুবর্ণের শ্বেত ও রক্তোৎপল নকল পবন 

হিলোলে দোলায়মান । এ পর্বতের নান। প্রদেশ হইতে 
সুবিমল নির্বরিণী সকল কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, 
উচ্নাদদের তীরে শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল শোভায়মান.। 
স্থানে স্থানে নুর্ধ্য ও অগ্নিপ্রভ স্ফটিক ও সুবর্ণময়ী শিল। 
সকল রশ্মি জাল বিস্তার করিয়। চক্ষু ঝলমিত করিতেছে । 
দেবতাদিখের চত্দ্র ও হংসবৎ সম্পুর্ণ শ্বেতবর্ণ বিদান 

ও.. লৌধসমুহু পর্বতশৃঙ্গের ন্যা আকাশ ভেদ 
করিয়া উত্থিত ছুইয়াছে। তাছাদের শিখর ভাগে লুঘর্ণ- 
দোপরি চার ও কজস সুশোভিত রহিয়াছে! জ্েই 
কুমের হইতে পুখাতোয়। মহানদী গঙ্গাও নির্গত হইয়াছেন । 

আন্লিপুত্র সছায়ুনি ছুজ লেই পবিত্র ও সঙ্গলষয় এই: 



রূপ শুভগুণশাঁলী পর্বতে প্রবেশ করিয়া হুরম্য কন্দরযু্ 
পবিত্র ও নির্জন গঞ্জাতীর' আশ্রয় করিলেন | সেই কাম- 
ক্রোধশৃন্য মেধাবী মহর্ষি ইত্দ্রিরনিচয় সংযম করিয়া সেই 
স্থানে উপবিষ্ট হুইয়! ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিলেন | 

সেই ধর্দাত্ব তুঙ্গ উপবেশন করিবার লময়. শয়ন- 
করিবার সময় এবৎ অন্যান্য কার্য সকলের অনুষ্ঠান সময়ে 
মনে.মনে সেই ক্লেশ হারী মধুস্গদেনের চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। নেই যুক্তত্বা তুঙ্গ যোগপ্ারা ইক্জিয়ের নংযম ক্রিয়। 
বিশ্বচাচরের সমুদয় বস্ততে কেশবকে দর্শন করিতে লাগিলেন । 
এেই রূপ তপন্পার অনুষ্ঠান করিতে করিতে একশত বৎসর 
অতীত হুইল। অনন্তর জগৎস্বামী চক্রপাঁণ সেই ক্রাহ্মণকে 
নানাবিধ উৎপাঁত দর্শন করাইতে আরস্ত করিলেন । কিন্তু 
সেই তেজন্বী ব্রাহ্মণ কিছুতেই ভীত হইলেন না। নিয়ম 
যম এবং উপবানাদি দ্বার! তাহার শরীর ক্ষীণ হইলেও 

তীহার তেজ অত্যন্ত রদ্ধি পাওয়াতে তিনি অগ্নি এবং 
নুর্যের-প্ডায় দীপ্যযান লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

তুঙ্গ বলিলেন? হে ভূতভাবন পাঁপনাশন জনার্দদন ! 
তুমি সকল ভুতের গতি, তুমি নকলের আত্মাত্বরূপ ও ঈশ্বর 

তোমাকে এবং তোমার পরিষদ্বর্গকে নমস্কার করি |. তুমি 
গুণস্বরূপ অথচ গুণাতীত এবং অতিগুস্া অথচ শঘ্রচক্র- 

ধারী তোমাকে নমন্কার। তুমি সত্য-স্বরূপ, অত্যাঞ্য় ও 
সত্যময়, মায়ার বিনাশ-কারী অথচ মায়াময়, তুমি হু্তিশৃন্ত 
হুইয়াও মায়াবশে নানাবিধ মুর্তি ধারণ কর, তোমাকে বার- 
স্বার নমক্কার করি। জগতে যতপ্রকার বস্তু আছে ইহ" 
তোঁষারই গ্রতিরূপ, তুমি অঙ্গন সযুছের বিধাতা, জগতের 
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আধার ও খর্ব রা তোষাকে নমস্কার | তুষি, 
আঁকাশ্েরগ ” প্রকাশকারী, স্বয়ং বন্িম্বরূপ, তোাভিষ্ন 
স্বাহাকাঁর আর কিছুই নহে, তুমি. শুদ্ধ ও অব্যক্ত । তুমি 
ব্যান বালব ও সমুদয় দেবতারস্বরূপ । হে বাসুদেব ! বন্চিরূপী 
বিশ্বময় !শতোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি । হে দেব! 
হুত শ হুত-ভোগী উভই তুমি । তুমি ছরি বামন ও নৃনিংহ, 
তোমাঁকে নমস্কার । হে গোবিন্দ গোপাত্বজ একাক্ষর সর্ব- 
ক্ষ়কারী এবং হুংসরূপী! তোকাকে নমস্কার | তুমি ত্রিতত্ব 
তুমি পঞ্চতত্ব, তুমি পর্চবিংশতিতস্ত্ব এবং তুমি প্থঃ- 

২শতিতস্ত্বের আধার । তুমি কৃষ্, কঙ্রূপ লক্ষ্মী নাথ 
পদ্ঘপলাশাক্ষ ও আনন্দময় তোশাকে নমক্কার করি। 

ছে বিশ্বস্তর পাপাশন শাশ্বত অব্যয় পছ্মনাভ মহেশ্বর ! আমি 

তোমাকে নমস্কার করিতেহি । হে কেশব ! তোমার কমল- 

সেবিত পাদপদ্মের আরাঁধন! করি। হে বাসুদেব, জগন্নাথ 
মধুস্থদন ! আমাকে দৃশ্যভাঁব প্রদান করুন । আমি যেন জন্ম 
জন্ম তোমার চরণ বন্দন করিতে পারি । 'ক্ছেশএখপানি 

শীল্তিদাঁতা। আমাকে ক্পাকর। আমি পুঞ্রাদি বন্ধুর মরণেও, 

নানাবিধ শোঁক তাঁপে নিদারুণ সংসারেরদারা দগ্ধ হুই- 
তেছি, জ্ঞানৰপ অগ্ুঘার! আমাকে প্লাবিত করুন | ছে পদ্ঘ- 

নাভ ! আমি অতি দীন আমাকে শরণ হও । মহাত্মা তঙ্গের 
এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া হরি ক্ৃপাপরবশ হইয়া তু্গকে, 
আঁগনার স্বরূপ দর্শন করাইলেন। তুজ দেখিলেন ভীহার 
অগ্রে সেই নবঘনশ্যামবর্ণ শ্থচক্রগদাপদ্থধারী গরুড়োপরি 
আলীন সর্ববাভরণ ভূবিত শ্খৎসচিক্তধারী কৌন্তভালঙ্কত 
বক্ষপ্ছল স্বয়ং জনার্দন বিরাঁজম।ন। তিনি পরেই হবরপ. 
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দেখাইয়! সেই তপস্ষিপ্রধান তুঙগকে মেঘগভীরস্বরে আব্বার 
করিয়। বলিলেন হে মহাভাগ ত্রাণ নয়! তোমার 

তপস্তায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলবিত বর প্রার্থনা! 
কর। মহর্ষি তুক্গ কমলাপতি নারায়ণকে তুষ্ট দেখিয়া! 
তাঁহার চরণারবিন্দে বারঘ্বার প্রণাম করিতে লাশিলেন ॥ 
অনন্তর অতিশয় আনন্দে আবিষ্ট হুইয়! তাহান্তক বলিলেন, 
হে শখ্বচক্রগদাধর দেবেন্দ্র! আমি আপনার দান। যদি 

আপনি বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তবে 

আমাকে একটি বংশধর পু্ররূপ বর প্রদান করুন। ষেক্প্ 
দেবরাজ ইন্দ্র সর্বতেজনমন্থিত, সেইরূপ লোকরক্ষক একটা 
পুন্র প্রদান করুন। এপুভ্র সকল দেবতার প্রিয় হয়, 
দেব ব্রাহ্গণ্য এবং ধর্খের রক্ষক হয় নিখিল জ্ঞনসম্পন্ধ 

তীক্ষধী ও দীত$ হয় । উহ! হইতে যেন ভ্রলোক্যের রক্ষা! 
ও সত্যধর্মের পালন হয়। এ পুভ্ত্র যোদ্ধাদিগের শ্রেশ্ঠ 
অদ্বিতীয়, বীর এবং ত্রলোক্যের ভূবণন্বরূপ হইবে! এ 
পুভ্র বিষুর সমান তেজোবান্, জিতোক্দ্রিয় সত্যপ্র তিজ্ঞ, 

বৈষ্ঞবধর্মের প্রবর্তক, শান্ত, সর্বশাস্্বিশারদ, তপো- 
নিষ্ঠ, বেদজ্জ এবং যোগীদিশ়ের শ্রেষ্ঠ হইবে এবং কাহারও 
কর্তৃক পরাজিত হুইবে না। এইরূপ গুণনম্প্র পুতরপ 
বর আমাকে প্রদান করুন । 

ৰাুদেব বলিলেন, হে মহামতে ! তোমার পৌত্র এই 
নকল গুণসম্পন্ন, সমুদয় বিশ্বের ধারণকর্ত। এবং অত্রি- 

বংশের ধুরন্ধর হইবে | নে নিজের তেজ, যশ এবং পুণ্যবলে 
পুর্ববংশীয়দিগকে উদ্ধার করিবে এবং সত্যবলে পিত! ও 
পিতামহকে উদ্ধার করিবে এবং তুমি আমার লেই স্থান 
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যাহা। বিষ্ণুর পরমপ্দ বলিয়া বিখ্যাত, তাহা দেখিতে 
পাইৰে। এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্থিত হইয়া এই 
কথা ৰলিলেন, তুমি কোন পবিত্র বীর্যের কন্যাকে বিবাহ 
করিবে, তাছার গর্ভে যে পুত্র হইবে তাহ। হইতে আবার 

প্রসাদে তুমি যেরূপ ইচ্ছা কররতেছ, সেইরূপ গুণবান্ ও 
সর্বজ্ঞ পৌত্র লাভ হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এই 
রূপ বরপ্রদ্দান করিয়া! ভগবান স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

চতুক্ত্রিৎশ অধ্যায় 

খবিগণ বলিলেন, হেস্ুুত ! মহাত্মা ন্ধরব্ব-পুক্র-কর্তৃক 

শাপ প্রাপ্ত হই, সেই পাপমতি সুনীথা কিরূপ কর্খা করিয়)- 
ছিল এবং এ শাপবশে কিরপ পুক্র লাঁভ করিয়াছিল, তাহ! 
সবিশেষ বর্ণন কর | স্ুত বলিলেন, সেই তন্ুমধ্যম৷ সুনীথ! 
গান্ধরব্ব-পুল্র-কর্তৃক অভিশপ্ত হুইয়া অতিশয় হুঃখিতাস্তঃ- 
করণে পিতার নিকট গমন করিল। সেপিতার নিকট 

যাইয়া! আপনার চরিত্র প্রকাশ করিল, সেই সত্যপরাক্ণণ ও 
ধার্মিক-শ্রেন্ঠ বৃত্যুও আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন 1 

' 'অনস্তর সেই মহ্থাত্ব! গন্ধর্ব্ পুভ্তর হইতে শাপপ্রাণ্ড স্বীয় 
তনগাকে বলিলেন, হে পুভ্ি! তুমি ষে পাপ করিয়া, ভাছ। 



ভূনিখণ্ড। ২৪৭ 

দ্বার ধর্ম ও তেজ বিনষ্ট হয়। ছে মহাভাগে! তুমি কি 
নিমিত্ত সেই নিরা হু শান্ত ব্যক্তির তাঁড়ন করিলে ? তুমি ষে 
পাপের অন্ুষ্ঠান করিয়াই, ইহা! সর্বলোক-বিরুদ্ধ। হে 
কাষক্রোধবিহ্থীন ধর্মৰতসল তপোনিরত পরক্রহ্ষের ধচান- 

নিষ্ঠ শান্তশ্বতাব ব্যক্তিকে আছত করে, নে এঁ নিরপরাধে 

আহত ব্যক্তির সমুদয় কিলিষ উপভোগ করে, ষে তাড়ন- 
কারীকে তাড়িত করে না, সেই নিরপরাধী। তুমি অতি- 
শয় দুষ্ধতের আচরণ করিযাঁছ এবং সেই নিমিত্তই এইরূপে 

শপ্ত হইয়াছ। হেপুক্রি! এক্ষণে পুণ্যকার্যের আচরণ 
কর, সর্ধদ1 সৎদিগের সঙ্গ লাভ করিতে যত্বুবতী হও, যোগ 

ধ্যানাদির অনুষ্ঠানকর। সৎসঙ্গ অতিশয় পবিত্র ও নানা- 

বিধ মঙ্গলের বিধানকারী। হে. বালে! সংসঙ্গের ৩৭ 

শ্রবণ কর । 

যেরপ জলের স্পর্শ, পান ও জলঘ্বারা আসান করিয়। 

যুনিগণ বাহ্য এৰং অত্যন্তর ক্ষানিত ফরিয়! নিদ্ধি গ্রাপ্ড 
হন এবং «সমুদয় চরঁচর পবিত্র, শান্তঃ স্ব+ নির্মল এবং 

শীতিল" হয়) 7 হে পুক্রি! সেই সর্বলোকের উপর প্রেমিক 

ব্যক্তিও সেইরূপ শান্ত ও সুখী হয়| যেরূপ অগ্নির সঙ্গে 
কাঞ্চন মলভার পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মনুষ্য সাধু সঙ্গে 
পাঁপ পরিত্যাগ করে । যে ব্য.ক্ত সত্যরূপ বহ্িন্বার। প্রস্বলিত 

পুণ্যতেজঃপ্রভাবে প্রদীণ্ত ও ভ্ঞানছ্বার! “নির্মল হয় এবং 
ধ্যান প্রভাবে অত্যুঞ্ণভাব ধারণ করে তাহাকে পাপিষ্ঠ মন্ু- 
ষ্যের! স্পর্শ করিতে পারে না । অতএব তুমি সর্বদণ সাধু সঙ্গে 
বাস করিও এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। পুণ্যকে আশ্রয় 
কন্িও। কৃত বলিলেন, এইরূপে পিতাকর্তক গ্রত্তিবো- 
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খিত ছইয়! শুনীথ। অতিশয়. ছঃখিত হইলেন, এবং পিতার 
চরণ বন্দনা! করিয় নির্জন বনে গমন করিলেন । সেই 
£খিনী কাঁম, ক্রোধ এবং কন্যাভাব পরিত্যাগ করিয়? এবং 

মহাযোছ ও মায়া পরিত্যাগ করিয়। নিজ্জন অ'শ্রয় করিলেন | 

কোন সময় তীহাঁর সখীগণ ক্রীড়ার্থ তীহার নিকট 
গদন করিয়! তাহাকে তাদ্বশ চিস্তারুল দর্শন করিয়! জিজ্ঞাস? 
করিল ত্বে তদ্রে ! তুমি কি জন্য চিন্তা করিতেছ এই ছুঃখ- 
প্রদারিনী চিন্তার কারণ কি আমাদিগের নিকট ৰ্ণন কর। 
চিন্তাদ্ার শরীর,বল ও তেজ বিনষ্ট হয়, সম্্দায় সুখ দূরীভূত 
হয় ও সৌন্দর্যের হানি হুয়, যেরূপ তৃষা, লোভ ও মোহ 

পাপের উৎপাদক চিন্তাও সেই রূপ | চিন্তা মনুষ্যের ব্যাধি- 
স্বরূপ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । অতএব চিস্ত। পরিত্যাগ 

কর এবং আমাদের নিকট তোমার মনের কথা ব্যক্ত কর । 

ফিশ অধ্যায়। 

স্ুত বলিলেন? সুন্ট্থা আত্মরতীস্ত সম্্দায় বিস্তর রূপে- 
বর্ণন করিয়া বলিলেন, ছে সখিগণ! আমি আরও কিছু 
বলিব শ্রবণ কর । পিতা! আমার এই অসাধারণ রূপ, বয়স 
এবং. গুণ দর্শন করিয়া আমার বিবাছের দহ্য অতিশয় 
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চিন্তিত হইয়াছেন । তাহার আন্তরিক ইচ্ছা কোন দেব ব! 
সুনি কুষারের সহিত. আমার বিবাহ হয়। কোন সময় 
তিনি আমাকে হস্তদ্বার। ধারণ করিয়! দেৰতা দিগের নিকট 
গ্রেই কথ। বলিয়াছিলেন আমার এই চাঁরুলোচন1 কন্যাকে 
কোন মহাত্মা এবং গুণবান ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে 
ইচ্ছ। করিয়াছি । এই কথ শুনিয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ শীহাকে 
বলিলেন, তোমার কন্যা গুণবতী ও সুশীল হইলেও এক 
খষি শাপরূপ দোষে দূষিত হইয়াছে । ইহার গর্ভে ষে পুভ্ত 
উৎপন্ন হইবে সে অতিশয় পাপাঁচারী ও বংশের বিনাঁশ- 
কারী হুইবে। যেরূপ গঙ্গানলিলপরিপুর্ণ কুত্তে এক- 
বিন্দু সুরা পতিত হইলে মদ্য কুম্তবৎ অপবিত্র হয়, সেইরূপ 
এক জন পাপাচারীর সংসর্গে সমস্ত কুল পাপনিষ্ঠ হুইয়! 
পর়ে। যেরূপ বিন্দুমাত্র অজ্দ্রব্য হগ্ধে নিপতিত হুইলে 
সমস্ত হুঞ্ধ বিনষ্ট হুইয়। অশ্রূপ ধারণ করে তন্দ্রপ পাপিষ্ঠ 
পুক্র হইতে সমস্ত বংশ নাণ প্র(ণ্ত হয়। এই রূপদোষে 
তোমার এই ছুষ্টা ক্ঠাকে আব. কাহাকে প্রদান কর। দেৰ- 
গণ ক. ক এইৰপে উক্ত হইয়া পিত! গন্ধবর্ব ও খবিদিগের 
নিকট গমন করিলেন তাহারও এ ৰূপ প্রত্যুত্তর দান 
করিলে ভিনি মিরতিশয় হুঃখ প্রাপ্ত হইলেন । আমি এইরূপ 
পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে তাহার প্রতীকার করিতে 
কেহুই সক্ষম হইলেন না । লেই হুঃখে হুঃবিত হইয়া আমি 
এই নির্জন বন আশ্রয় করিয়াছি । এই স্থানে থাকিয়। 
শয়ীর শুষ্ক করিয়। তপস্তার অনুষ্ঠান করিব । তোষারা 

এ বিষয়ে আমার স্ায়তা কর। ম্বৃত্যুকন্যা? হুনীখ। লখী- 
দিগের নিকট এইরূপ চিস্তীর কারণ ব্যক্ত করিয়া বিরত 
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হইলে সখীগণ বলিল । হে মহাণভাঁঙে ! এ্রেই শরীরশোধক 
2খ পরিত্যাগ কর । কাহার কুলে দোষ নাই? দেবশাঞ 

স্বয়ং নানাবিধ পাঁপের অন্তান করিয়াছেন | পূর্ববকাঁলে 
ব্রহ্ম! প্বয়ং মহাদেবের নিকট বিখ্যা বাক্যের প্রয়োগ করেন, 

সেই ব্রহ্মা জগৎুপৃজ্য, দেব্তাঁর। তাহাকে ত্যাগ করেন নাই'। 
দেখ দেবরাজ ইন্দ্র ব্রন্ষসত্যার অনুষ্ঠান করিয়াও দেবগণের 

সহিত ত্রিলোৌক্যের আধিপত্য উপভোগ করিতেছেন । 
কেবল ইহা নয়, তিনি গৌতমের ভার্্যা অহুল্যার সতীত্ব নষ্ট 
করিয়াছেন তাহাতেও তাহার দেবত্ব নষ্ট হয় নাই । আদিত্য 
পাঁপ শনৈশ্চর যুক্ত হইলেও সমস্ত দেৰগণ ও বেদপারগ 
ক্রহ্মণগণ তীহাকে নমন্ধার করেন। কচ ভার্গব কর্তৃক 
শণ্ত হইলেও সমস্ত লোক ও দেবগণ তাহাকে নমক্ষার করে । 

চন্দ্র গুরুভার্য্যায় আসক্ত হুইয়। ক্ষয়রোগ গ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
কলিকালে পাগুপুত্র ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির নামে রাজ] হুইঘেন, 

তিনি গুরুবধের জন্য মিথ্য| বাক্য বলিবেন । এই নকল 

সহাত্মাগণ মহৎ মহৎ পাঁপের শন্থুষ্ঠান করিয়াছেন । কাহারও 

কিছু বৈগুণ্য বা লাঞ্জনাত দুষ্ট হইতেছে না। হে বরাননে 

তোমার দোষ ত অতি অপ্প। আমর! ইছার প্রতীকার 

চেষ্ঠা করিব । হে চারু লোচনে ! তোমার শরীরে যে নকল 

সদগণ আছে এরূপ অন্থাস্ত্রীতে সচয়াচর দৃষ্ঠ হয় না| জ্ীদি- 

গের রূপই প্রথম ভূষণ, দ্বিতীয় শীল, তৃতীয় সত্য, চতুর্থ 

আর্/ত্ব, পঞ্চম ধর্ম্ম, বন্ঠ মধুরুতা, সগুষ বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধতা, 
অষ্টগ পতিগ্রেম, নবম পতি শুশ্র্ষা, লশম লঙ্িযুঃতা9 : 
একাদশ রতি, দাদ্ধশ পাতিত্রত্য, হে, বালে ! তুমি এই সকল 
আলঙ্কারে ভূষিত, অতএব কিছুমাত্র ভয় পাইও না! যে 
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উপায়ে তোমার একটা ধর্ণিষ্ঠ পতি লাভ হয়: তিব্র 
'আমর! নিযুক্ত হইলাম, তুমি অস্ুৎাহিত হইও না। পৃ 

স্ুত বলিলেন। সীগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইলে 
সুশীথ! সখীদি্কে বলিলেন কি উপায়ে আমার অভিলষিত 

স্বামীলাভ হইবে তাহ! তোমরাবল । তাহার বলিল আমর 
তোমাকে একটি পুরুষ প্রমোহিনী বিদ্য। প্রদান করিব 
সেই বিদ্যার বলে হন যাঁছাকে ইচ্ছ! করিবে তাহাকেই 
মোছিত করিতে সক্ষম হইবে । অনন্তর নুনীথ! তাহাদিগের 
নিকট হুইতে বিদ্যা গ্রাণ্ত হুইয়৷ পরমানন্দে লখীদিগের 
সহিত অভিলবিত স্বামী লাভার্থ নান স্থানে ভ্রমণ করিতে 
লাশ্িলেন। একদিন জরমণ করিতে করিতে নন্দন কাননে 

উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীর তীরে নর্ব লক্ষণ সম্পন্ন 
নু্য্য সদৃশ তেজন্বী অনাধারণ রূপবান দ্বিতীয় কন্দর্পের 
ন্যায় একটা ব্রাহ্মণ পুন্রকে দর্শন করিলেন। তিনিই সেই 
অত্রিৰংশের ভূষণ পরমবৈফব ভুজ। তীহাকে দেখিয়! 
বরতীনী়ী সর্বীকে জিজ্ঞানা করিলেন ছে সখি! ইনি কোন 
মহাত্মা | 

বষ্ঠত্রিৎশ অধ্যায়। 

রস্ত। বলিল। ছে ভদ্রে। অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মার উৎপৃসতি 
হয়। ত্রদ্ধা হইতে অত্রিনামে প্রজাপতির জন্ম হয়? .মেই 
অনু ধর্্মস্বাঁ মহামন। তুঙ্গ নন্দনবনে আগমন করি- 

এট ৯ 



তেজ দর্শন করিয়া ইজ্সদৃশ ধর্দাত্বা পুত্রলাতের জন্য 
ইহার অভিলাষ হয়। তাদ্বশ অভিলাবান্থরূপ ফল সিদ্ধির 
“নিষিত ইনি নারায়শের আরাধনা করিলে ভগবান্ নারায়ণ 
ইহার প্রতি এনন্ন হইলেন । অনন্তর ইত্্রস্বশ পুঞ্জলাত- 
কপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান বলিলেন তোমার পৌন্দ্ 
ইন্দ্র সৃশ হইবে । সেই অববি এই ব্রাক্মণতনয়ও একী 
পবিত্র কন্যার অন্বেষণ করিতেছেন । যেরপ তুমি সব্বঙ্গ- 
হুন্দরী ইনিও তক্রপ লক্ষিত হইতেছেন। ইহাকে ভজনা 
কর, ইহা হইতে তোমার সর্বগুণলম্পন্ন পুভ্র লাভ হুইবে। 

 ছ্কুদি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর প্রদত্ত 
হিইল। ইনি তোমার ভর্তা হইবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই । ইহা হইতে তোমার ধর্ব্রচারক মহাঁভাখ পু 
উৎপন্ন হুইলে স্ুমুখ বে তোমাকে শাপ দিয়।'ছিলেন তাহীও 
থা হইবে। আমি সত্য সত্য বলিতেছি ইই'ক্ষে বিবাহ 
করিলে তুমি সুধিনী হইবে । ক্রবকেরা বত পর্ববক তুক্ষেত্রে 
'বীজবপন করে নতুবা অভিলষিত কল লাত হয় না। এরই 
মহাভাগ তপোৌবলে পবিন্তর বীর্্যসম্পন্ন হুইয়াছেন। ইসা 
হুইতে যে পুভ্্র উৎপন্ন হইবে সে নিশ্চয়ই ইহার সমান বীর্য্য- 
বানু ও বিবিধ লদৃগুণসম্পন্ন হইবে । রপ্ভার এইরূপ মঙ্গলকর 
বন শবণ করিয়া সুনীথা বুদ্ধি ঘারা এ বাক্য যথার্থ বলিয়া! 
স্থিরীকৃত করিলেন। . 



সপ্তপ্রিৎশ অধ্যায়। 

সুনীথা বলিলেন, হে ভদ্রে! তৃমি যাহ! বলিলে, তাহা 
সম্পূণ সত্য। আমি তোমাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
বিদ্যা দ্বারা ইহীকেই মোহিত করিব। সম্প্রতি তোমর! 

এ বিষয় আমার সাহায্য কর। স্ুনীথার এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়! মনঃস্থিনী রস্তা বলিল, আমাদের নিকট হইতে তুমি 
কিরূপ সাহায্য প্রার্থনা! করিতেছ, তাহা প্রকাশ করিয়! 

বল। সুনীথা বলিলেন, তুমি আমার দূতী হুইয়। উহার 
নিকট গমন কর। রত্ত। বলিল, আচ্ছা তাহাই করিব, যাহা 
যাহ! করিতে হইবে, তাহ বলিয়। দাঁও। 

অনন্তর এক দিন সেই কাম ক্রোধ শুন্য তু্জ স্রমেরুর 
এক পরম রম্ণীয় রত্ময় কন্দরায় উপবেশন করিয়া নারা- 
মরণের ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই যৃত্্ু-দুহিত। 
হুনীথা মায়া-বলে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া সখীসমুহে 
পরিরৃত হইয়। দোলারোহণে তাঁহার সমীপবত্তী অন্য এক 
মণীয় কন্দরে বাইয়। অতি মনোহর স্বরে বাণ! বাঁজাইতে 
মারস্ত করিলেন । সেই সুমধুর তাল মান সম্বিত চিত্ত1- 
ক্ষ বীণা-শবদ শ্রবণ করিয়া সেই তেজন্বী তুক্গ মায়া.বলে 
বযুগ্ধ হইয়া ধ্যান হইতে বিচলিত হুইলেন। তিনি সহসা 
যাগসন হইতে উত্থিত হইয়া! চারিদিক অন্বেষণ করিতে 

গরিতে সেই সুনীথার* আবাসভূত কন্দরার নিকট গমুন 
টরিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, সেই পুর্ণচন্দ্র!- 

[ 



১৪ 'পল্ষপুরাগ। 

মনা দোলার উপর উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে বাণাবাদন 
করত হাস্ত করিতেছেন। মহাঁষশাঃ তুঙ্গ তীগার রূপ 

এবং লাবণ্যে বিমোহিত হইয় কন্দর্পের বশবন্তী হইলেন । 
খধিতনয় জ্ঞান ছারাইয়া মোছবশতঃ প্রলাপ করিতে আস্ত 
করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ ভৃত্তণ করিতে লাগিলেন । তাহার 
অঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্বেদ কম্প এবং সন্তাঁপ হইল । মন চঞ্চল 

হুইল এবং বারস্বার মুঙ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপ 
বিক।র প্রাপ্ত হইয়! তিনি সেই চারুহাঁসিনী স্ুনীথাকে বলি- 
লেন। হে চারুছাপিনি ! তুমি কে? কাহার কন্যা এবং 

কোন্ কার্ধযবশতঃ সখীগণ পরিরৃত হইয়া এই বিজনবনে 
আনিয়া? এই মকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন কর 

এবং আমার উপর প্রসন্ন হও | সেই মুন মায়াবলে সম্ুগ্ধ 
হইয়া এবং মদন শরে জর্জরিত হয়! তাহার বেত কিছুই 
বুবিতে পারিল না ॥ মহায়ুনির এই সকল বাক্য শ্রবণা- 

নস্তর সেই সুনীথা সখীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত, করিয়া আর 
কিছুই বলিল না। পরে রস্তা নাম্নী সখী ছার ্বর্নোগিত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর করিল। 

ছে মন্ধাভাগ ! এই সর্ধলক্ষণসম্পন্না বালিকা মহাত্ব! 
যৃত্যুর বন্থা!, ইহার নাম সুনীথ!, ইনি একজন ধর্মপরাঁয়ণ 

তপন্বীকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে 
আসিয়াছেন। হে বিপ্রেন্্র! ইহাকে তুমি ধর্পত্রীরূপে 
গ্রহণ কর, তোমার নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনীয় যে 
তুমি ইহার কোন দোষ গুণ গ্রহণ করিও ন!! এইটা, 
স্বীকার করিলে ইনি তোমার পত্বী হইবেন ॥ এবং তুমি যে 
ইহা স্বীকার করিলে তাহার বিশ্বাসের জন্য তুমি ইঞ্গীকে 
সিকি 



মিজ হস্ত অর্পণ কর। ত্রাক্গণ বলিলেন অচ্ছা, তাহা ই-হৌক, 
আমি হস্ত অর্পণ করিলাম। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের 
গান্ধবর্ব-বিধাঁনে বিবাহ সম্পন্ন হইল । রস্তা এইরূপে জুনীথার 
বিবাঁছ সম্পন্ন করিয়। তীহার নিকট বিদায় লইয়া আপনার 
গৃহে গমন করিল এবং সমুদয় সখীগণও প্রন্থষটাস্তঃকরণে 
অ'পন আপন আলয়ে গরম করিল । সধীগণ নিজ নিজ 

স্থানে গমন করিলে মহর্ষি তুঙ্গও ভাধ্যার সহিত আপন 
স্ত্বালয়ে উপস্থিত হইলেন 

কিছুকাল গত হুইলে সুনীথার গর্ভে তুঙ্গের একটী পুত্র 
উৎপন্ন হইল । পিতা নামকরণ সময়ে উচ্ার নাঁম বেণ 

রাখিলেন। সেই জুনীথা পুত্র প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন । এবং অন্প সময়েই বেদ, শাস্ত্র, ও ধনুর্ধেছে 
পারদর্শিতা লাভ করিলেন। মেধাবী তুঙ্গ-তনয় ক্রমে ক্রমে 
সমুদয় বিদ্যায় পারত হইয়া শিষ্ঠাচারের অনুসরণে রত 
হইলেন । মনেই বেণ ক্ষত্রাচারপরায়ণ হইয়' ইজ্রের মত 

নম. .তেতজ- দীপ্যমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 
চাক্ষুষ মন্গুর শেষে বৈবস্বত মন্থুর সময় সমাগত হুইলে সেই 
তুঙ্গপুত্র বেপকে অনাধারণ পরাক্রমশালী দেখির! প্রজাপতি- 
গণ তাহাকে প্রজাপালনে অভিষিক্ত করিলেন । তীহাঁকে 

অভিষিক্ত করিয়া প্রজাপতিগ্ণ তপোঁবনে গমন করিলে 
বেণ যথান্্যায় রাজ্য করিতে প্ররুত্ত হইলেন । 

স্ুত বলিলেন, অনন্তর সুনীথা আপন পুত্রকে রাজ্যেশ্বর 

দেখিয়। সেই মহাত্মা গন্ধর্ববপুত্রের শপ স্মরণ করিয়া শঙ্কিত 

ছইলেন। তিনি সেই শাপ স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা : 
করিতে লাগিলেন কিরপে আমার পুত্র ধর্মরক্ষ! করিতে 



,লমর্ঘ হইবে? এইরূপ চিম্ত। করিয়া তিনি সর্বদা পুত্রের 
নিকট ধর্থভাব সকল দেখাইতে লাবিলেন। তিনি বলি- 
লেন, হে পুভ্ব! আমি এৰং তোমার পিত! লর্ববদ ধর্মাচরণ 

করিয়া থাকি ঠ তোমার পিত? সমুদয় ধর্মের তত্ব জানেন 
অতএব তুমিও সর্ববদ1 ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হছও। এইৰূপে 
তিনি সর্বদা পুজ্রকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন এব: 

পুজ্ও মাতা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়! হ্যায় ধর্শমানুসারে 
প্রজাপালন করিতে লাখিলেন। বেণের রাজত্বের সময় 

প্রজা সকল সুখে বাঁন করিতে লাগিল এবং ধর্শের যথেষ্ট 
পিন আসল ও 

ভাফভিৎশ অধ্াায় 

খধিগণ বলিলেন, হেন্ুত! যদি বেণ পেইরেথ -ঞুর্থি 

ছিলেন তবে কি নিমিত্ত তিনি ধর্শপথ পরিত্যাগ করিয়া 
পাপ কার্ষ্য আলক্ত হইলেন । স্ুত বলিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞান 
সম্পন্ন তত্ববাদী খবিগণ বলেন যে শুভাশ্কভ যেরূপ নির্ঘা- 

রিত হইয়াছে তাহার অন্যথা ছয় না । বিশেষ তাহার উপর 
মহাত্মা সুলখের যে শাপ ছিল তাহ? কিন্ূপে অন্যথা হইবে ? 
এক্ষণে বেণ যেকূুপে ঘোর পাতকে লিগ হইয়াছিল তাহ? 
কীর্তন করিতেছি । সেই মহাত্মা বেণ রাজ্য করিতে আরস্ত 

করিলে একটী ছদ্নবেশী নগ্ন, মহাকায়, যুণ্ডিতশিরাঁঃ পুরুষ 
সমুপস্থিভ হইয়াছিল । তাহার হস্তে একটা - নািকেলের 



পানীয় পাত্র ছিল এবং সে বেদান্থগত ধর্শ্ের নিন্দাকারী 
অনৎ শীস্্ পাঠ করিতেছিল। সেই পাপিষ্ঠ রাঁজসভায় 
প্রবেশ করিয়! ত্বরাস্ত্িত হুইয়! মহারাঁজ বেণের সম্মুখে উপ- 
স্থিত হইল ! সেই সমাগত পুরুষকে মহাআা বেণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন । এই "অদৃষ্টপুর্র্ব বেশধারী তৃমি কে আমাঁর 
সভায় উপস্থিত হইলে 2 তোমার মতে পাঁপ কি? ধর্খব কি? 
কর্মই বা কি? তুমি কোন্ দেবতার উপাসনা কর ? তোমার 
তপস্যা ও ভাবনাই বা কিরূপ 2 তোমার মতে সত্য ও জ্ঞান 
কি প্রকার ? এই সকল তত্ব আমার সম্মুখে থাবৎ বর্ণন 
কর। বেণের এই বাক্য শ্রবণে সেই পাঁতকী উত্তর করিল। 
ছে রাঁজন্ ! তোঁমার এই প্রন্ম শ্রবণ করিয়া তোমাকে ঘোঁর 
মুড রূপে বোঁধ হইতেছে ! আমি ধর্শের সর্ববন্ধ এবং দেব- 
থণের পুজ্যতম ! আমি জ্ঞান, আমি সত্য, আমিই সনাতন 
বিধাতা! ধর্ম আমি, মোক্ষ আমি এবং আমিই সর্ব্বদেব 
স্ব! আমি ব্রহ্মদেব হইতে উৎপন্ন এবং সত্য গুতিজ্ঞ 

"সপ্জ্যামাকে সত্বধ্শ্বরপী জিন বলিয়। জান । জ্ঞানবান যোশী- 
গণ আমারই ধ্যান করিয়া! থাকেন?! এই কথা শুনিয়া বেণ 
বলিলেন তোমার কীদ্ৃশ কর্ণ কিরূপ দর্শন, আচারই বা 
কিরূপ ? ইহার উত্তরে মেই পুরুষ বলিল, আমি দেবতা ॥ 
দয়াই পরম ধর, দয়। করিলেই মোক্ষ প্রার্ডি হয়। এক্ষণে 

আমার ধর্থান্থগিত আচার বলিতেছি । আমার ধর্মে যন, 
. যাজনঃ বেদাধ্যায়নঃ লন্ধ্যা) তপ, দান, শ্বধা, হব্যঃ কব্য 

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পিতৃতর্পণ, অতিথি সেবা ও বৈশ্বদেৰ 
এনকল কিছুই নাই। কেবল ক্ষপণের পুজ। ও অহুর্থের 
ধ্যান এই ছুইটীই টনমতাবলন্ীদিগের পক্ষে প্রধান 



»ধর্মকার্ধ্য | এই জিন ধর্ের লমুদয় লক্ষণ তোমার নিকট 
প্রকাশ করিলাম । 

বেণ বলিলেন যেখানে বেদোক্ত ধর্ম, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, 
পিতৃদিগের তর্পণ, আাদ্ধ, বৈশ্বদেব, দান এবং তপশ্চরণ 
এনকল কিছুই নাই সেখানে আর ধর্ম কোথায় আছে । 
বেদকে নত্য বলিয়। ন। মানিয়া কিরূপ দয়াধর্মের বিষয় 

তছ। পুরুষ বলিল প্রাণিদিগের এই শরীর পঞ্চতত্তে 
নিবদ্ধ! আত্ম! বায়ুস্বরূপ, গএ্রণিদিগের কর্শের নছিত উহার 
কোন সংশ্রব নাই । যেরূপ তেজঃপ্রভাবে জনমধ্যস্থিত বায়ু 
বিবর্তিত হইয়া তদত্যন্তরস্থিত আকাশকে বিস্তুত ত করিয়া রুদ্ধদ 

সকল উৎপন্ন করে এবং এঁ ু দ্ধদ যেরূপ কেবল ক্ষণ কালের 
নিমিত দৃষট হইয়া আপন! আপনিই অন্তহ্থিত হয়, প্রানি- 
দিগের উৎপত্তিও তন্জ্রপ ॥ অস্তকালে আত্ম! পঞ্চ ভুতেই 
বিলীন হয়, স্বতন্ত্র পে অবস্থিত হয় না । মোহযুক্ত মনুষ্য 
গণ পরস্পর ভমে নিপতিত হুইয়৷ শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদ্দির অন্ু- 
কান করে। হছে নৃপতিসততম ! বলুন দেখি ম্বত ব্রি. 
কোথায় থাকে, কি আহার করে, তাহার স্বরূপ কিরূপ, 
জ্ঞানইবা কিরূপ, এপধ্্যন্ত কেহ কি মৃতের সহিত নাক্ষাৎ, 
করিতে পারিয়াছে? শ্রাদ্ধের ফলের মধ্যে দেখিতে পাই 

ব্রাহ্মণের। মিষ্টান্ত ভোজন করিয় তৃপ্তিলাভ করে। আরও 
বলি দেখ বেদে কিরূপ নিদারুণ কর্থ অনুমোদিত হইয়াছে | 
যখন কোন অতথি খুছে উপস্থিত হয় তখন ব্রান্গণের' 

একটী বৃহ রূুষভ বা অজ রন্ধন করিয়! তাহাকে ভোজন 
করান্। অশ্বমেধে অশ্বগ গোমেধে রষঃ প্ুরুষমেদে মন্ুষ্য। 
আঁজপেয়ে অজ এবং রাজসুয়ে নানাবিধ প্শু বিনষ্ট কর! 



লি ২9 শস্প তজ্ করিও ৯ জানে সত র্ তি টি ও 2" 

মর্ঘও | ২৪5 হ 

হয়| যজ্ঞ বিশেষে হস্তি বধেরও বিধান আছে । নির্দোষ 

পশুদিশকে বধ করিয়া কিরূপ ধর্শাফলের লাঁভ হইতে 
রে? যে ধর্মে নির্দোষ পশুদিগের বধ বিছিত হইয়াছে 

তাহ! কখনই মোক্ষ প্রদ হইতে পারে না। যে ধর্মে দয়! 
নাই সে ধর্ম বিফল। যাহাতে জীবদিগের প্রতিপালন 
নিদ্দিষউট হইয়াছে তাহাই যথার্থ ধর । হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! 
দয়! ব্যতীত স্বাছা ম্বধা, তপস্যা! ও সত্য সকলই বিফল । 
শূদ্রে ব চণগ্ডাল দয়ায়ুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত 
হইতে পারে, আর নির্দয় পশুঘাতী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সদৃশ । 
নির্দয় পাপী কঠিন হৃদয় ও ত্রুরান্তঃকরণ ব্যক্তিরা বাক্যে- 
তেই বেদের প্রশংসা করে, বস্ততঃ তাহারা বেদছ্যুত ও 
অজ্ঞান । যেখানে জ্ঞান সেই খানেই বেদ প্রতিষ্ঠিত। 
দয়াহীন ব্রা্মণকে দান করিলেও নিষ্ষল হয়। জিন ধর্থ 

অন্থুসারে দয়াই প্রধান। জৈন ধর্ম্ে-শীস্তভাবে সর্বভূতকে 
দয়া করা বিহিত হইয়াছে । এই ধর্ম অন্ুসারে একষাত্র 

র্জীন ভিন্ন আঁর কেহ আরাধ্য নাই। ভক্তি পুর্ব্বক তীছারই 
পৃূজ]| ও নমস্কীরের বিধান আছে । 

বেণ বলিলেন ব্রাহ্মণের গর্গা প্রভৃতি নদীকে পুণ্যতীর্ঘ 
বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন, এ বিষয় আপনার কি কিছু 

বক্তব্য আছে। সেই পুরুষ বলিল বায়ু 'ষে জলবর্ষণ 
করেন তাহা পুথিবী ও পর্ধতাদিতে সিপতিত হয়। এঁ 
জল একত্র প্রধাবিত হইয়া নদ, নদী, সমুদ্র' তড়াগ প্রত্ৃতি 
নানাবিধ জলাশয়রূপে পরিণত হয়। এ সকল জল ষেকি 

নিমিত্ত তীর্ঘত্ব প্রাণ্ড হইয়াছে, তাহা কে বলিবে। যদি 

এঁ সকল তীর্থে বারম্বার সান করিলে পুণ্য হয় তাছ। হইলে 



'মতস্তগণ সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান্ এবং উহ্থারা সর্বাঞ্রে লি্ছি 

পাইতে পারে, অতএব জিনিই সনাতন ধর্মের অধি- 

নায়ক । জিনোক্ত দানাদিতেই সমুদয় পুণ্য প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে। জিন সর্বময় অতএব আপনি তাছার ধ্যান 
করুন, সুখী হইবেন । সেই পাপিষ্ঠ এইরূপে নিখিল ধঙ্ষ্? 

দান, পুণ্য ও যজ্ঞের নিন্দা করিয়া তুঙ্গ পুভ্রকে পাপে 
চালিত করিল। 

উনচভ্বারিৎশ অধায 

ন্ুত বলিলেন, বেণ সেই পাপ পুরুষ কর্তৃক পাপাঁচাে 
প্রণোদিত হুইয়! পাপভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎ 
ক্ষণাঁৎ বেদ ধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয় 

৮. এ পুরুষের পাদবন্দন পুর্ববক তাহার ধর্ম গ্রহণ করিলেন: 
. ভার এইরূপ ভাব পরিবর্তন হওয়াতে সমুদয় লোক পা" 
ট পূর্ণ হইল। তখন যোগানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম শীস্তান 

শীলন ও দান একেবারে বিলুপ্ত হইল । বেণ একবা 
পিতা মাতার অবাধ্য হইলেন। তিনি পিতা মাতা কর্তৃং 
বারস্বার নিবারিত হইলেও পাপাচার পরিত্যাথ করিলে 

. মা, তখন মহ্র্ষি তুঙ্গ অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন হুইয়া জিজ্ঞাসা করি 
লেন কাহার দোবে পুক্র এইরূপ পাঁপিষ্ঠ হইল, তাহা আমা 

নিকট যথার্থরূপে ব্যস্ত কর। এই ,কথা শুনিয়া সুনীৎ 
ট.. নিজের শাপ বৃততাস্ত সমুদয় বর্ণন করিলেন । উহ! শ্রবণমা 

* | 



তূঙ্িবীত।.. টা, ? ৮ কহ? ২৪১ 
মহর্ষি তুঙ্গ ভার্ধ্যার সহিত বনে গমন করিলেন। তু ভার্ধ্যা্ন সহিত বনে গমন করিলে প্রসিদ্ধ লগুর্িগণ বেণের. পাশ্ববর্তী হইয়। ভীহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ।' হে বেণ ! তুমি প্রজাপালক হইয়া এইরূপ লাহুস করিও না! তোমাতেও এই চরাচর ভ্রলোক্য এব ধর্ধ প্রতিষ্ঠিত রহিয়ছে,_ অতএব তুমি পাঁপ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়! ধর্ম কার্য্ের অনুষ্ঠান কর । 

খবিণণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বেণ হাস্য করতঃ বলিলেন, আমি যাহা আচরণ করিতেছি ইহাই সনাতন . ধর্ম । আমি বিধাতা, আমি বেদের অর্থ আমি সাক্ষাৎ ধস্মঃ জিন ধর্মের সদৃশ সনাতন ধর্ম আর কিছুই নাই। 
খবিগণ বলিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষভ্িয় ও ঠবশ্ঠ এই তিন বর্ণের পক্ষে শ্রর্ততি ও সনাতন ধর্মের মুল বেদাম্থমোদিত 

মাঁচার অবলঙ্বন করিলে জীবদিগের সুখ হুয়। তুমি ক্দারবংশে, উৎপন্ন হইয়াছ, অতঞেব জাতিতে তুমি ক্ষণ, পরে “তুমি আবার পৃথিবীর রাজা হুইয়াছ। হেরাজেন্্র! প্রজানকল রাজার পুণ্যেতে সুখী হয় এবং ই/লার পাপে বিনষ্ট হয় অতএব তুমি পুণ্যাচরণ কর। 
ছে নরাধিপ ! আপনি লত্যযুগের আচারের প্রতি অনাদর করিয়াছেন আপনি যে আচার অবলম্বন করিয়াছেন ইহ 
ত্রেতা ও ঘ্বাপরের নহে । কলিকাল প্রবেশ করিলে মনুষ্য নকল পাপে বিমু্ধ হইয়া জৈন ধর্ট্বে দীক্ষিত হইবে? তাহার। বেদামার্ পরিত্যাগ করিয়! নানাবিধ পাপাচন- রণ করিবে, জৈন ধর্ম সকল পাপের সুপ সে বিষয় কোন. সন্দেহ নাই। ছেরাজেজ্জ! আপনি কলিয়ুগের ব্যবহার 

৮৯ 
রি 



ইহ শা 00 8 পপুজাণ | ্ 

পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য আশ্রয় করুন। এবং সত্য পথ 
অবলম্বন করিয়া! যথানিয়মে গ্রজাদিগকে পালন করুম । বেগ 
বলিলেন, আমিই জ্ঞানিদিগের . শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববজ্ঞানময় । 
বেণের অতুযক্তি আ্ববণ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র সপ্তর্ষিগণ অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ দেখিয়) বেণ বল্মীকের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । ক্রুদ্ধ খষিগণ তথা হইতে 
তাহাকে নির্থত করিয়া যেরূপে মন্থন করিয়াছেন, তাহ! 
পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । এব তাহার পুক্র ধর্খার্থ তত্বজ্ঞ 
পৃর্ুর বিষয়ও বল] হইয়াছে। পূৃথু চত্রবস্তাঁ পদলাভ 
করিয়া অন্তে বিঞুলোকে গমন করিয়াছিলেন | 

চত্বারিৎশ ভধ্যায়। 

খবিগণ বলিলেন। হে নুত! অতঃপর বেণ কিরূপে 
পাপ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন | তাহ। 
বিশেষ রূপে আমাদিগের নিকট কীর্তন কর। সত 
বলিলেন ! সেই পবিত্র খষিগণ বেণের শরীর মন্থন করিলে 
তান্থার শরীর হইতে পাপনকল নির্গত হুইল এবং সেই 
পুণ্যাহ্ব। বেণ শাশ্বত জবান করিয়া! নর্ধাদার দক্ষিণ, তীরে 
'অহুষি তৃণ্বিন্দের পবিত্র আশ্রমে যাইয়া তপশ্যাঁচরণ করিয়া, 
ছিলেন। তিন কাম+ ক্রোধ শূহ্যা হইয়া! এক শত বৎসর. 



উগ্র তপস্যা করিলে শখ্খচক্র গদাঁধর বিষ প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে বরপ্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া! বলি" 

লেন, হে মহাভাগ ! তৃমি অভিলষিত বর প্রার্থন কর । 
বেণ বলিলেনঃ ছে দেবদেব ! যদি আপনি গ্রলন্ন হইয়া 

থাকেন তবে এই বর দিন যেন আমি পিত। সাঁতার সহিত. 

সশরীরে তোমার সেই পরম পদ প্রাপ্ত হই। বাশুদের 
বলিলেন ছে মহাভাগ ! আমি পুর্বে মহা স্ব! তুঙ্গ কর্তৃক 

আরাধিত হইয়া এই রূপ বর প্রদান করিয়াছি বে, তুমি 
'শ্বীয় পুণয কর্ম দ্বারাই বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হইবে । হে 
নৃপনন্দন ! তুমি এক্ষণে নিজের নিমিত্ত কিছু বর প্রার্থন৷ 
কর। দানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নর্বত্র ভুজিহেতু । 
সব্বদ! দানের অনুষ্ঠান কর যাহাতে পুণ্য হইবে এবং 
পাঁপ বিন হইবে । দাশ হুইতে স্বর্গ লাভ হয় এ্রেষং স্বর্গে 
নানাবিধ সুখভোখ হয়। যে ব্যক্তি সুপাত্র ব্রাহ্মণকে 

নির্মল চিত্তে যথার্থ ভক্তির নহিত দান করে আমি তাহাকে 
অভিলবিত বন্ত প্রদান করি। বেণ বলিলেন, ছে জগ- 
ন্নাথ! যদি আমার উপর আপনার দয়া হইয়া থাকে, তাঁহ! 
হইলে দানের কাল, দেশ ও পাত্র ইহাদের লক্ষণ বিস্তার 
পৃব্বক কীর্ভন করুন। বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপ! 
দানের কাল ছুই» প্রকার নিনা ও নৈমিতিক |. অকুণোদয় 
সময় সুউদ্যৎ দিবাকরের তেজে পাপ নকল বিনষ্ট হয় উহ 
দানের পক্ষে অতিশয় গ্রশস্ত এবং সব্ব্ব পুণ্যের প্রবর্ধক | 
পুণ্য'ভিলাষী মনুষ্য এ সময় স্নান করিয়া! দেবতা ও পিতৃ- 
দিগকে পৃজা করিয়! পৃতন্তে যথাশক্তি অন্ন, পয়, ফল, 
পুষ্প, বন্্রঃ তাঘুল, ভূষণ ও সুবণাদি দন করিবে। ছে 



'রাজন্ ! মধ্যান্কে এবং অপরান্তে আমাকে উদ্দেশ করিয়া 
ষেখাদ্যও পানাদি দান করে সে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার 

সংযুক্ত, ধনাঢ্য গুণবানৃ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হয়। যে 
ব্যক্তি লমর্ধ হইয়া দান না৷ করে তাহার শরীরে সর্বভোগ 

নিবারক চিররোগের উৎপাদন করি। ঘে ব্যর্তী দেবতা, 
ও ব্রাঙ্ধণকে দান না করিয়া আপনি মিষ্টান্ন তেশজন করে 

সে অতি গুরু প্রায়শ্চিত্ত সাধ্য পাঁপের অনুষ্ঠান করে। 

চর্মকার যেরূপ শুষ্ক ও কষায়িত ও কুট্টিত করিয়া চর্মের 

শোধন করে আমিও নেইরূপ পাপিষ্ঠ্দিগ্রকে বহুবিধ ক্লেশ 

দিয়! শুদ্ধ করি। হেরাজরাজেন্দ্র! নিত্যকালে যে দান 
বিহিত হইয়াছে যে পাপিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান 
ন! করে আমি তাহীকে সেই আত্ম পাপের দ্বারাই 

জারিভ করি। 
এক্ষণে নৈমির্ভিক দীন কালের বিষয় বলিতেছি অব- 

হিত হুইয়। শ্রবণ কর । অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, নংক্রান্তিঃ 

ব্যতীপাঁত, বৈধৃতি, একাদশী, মহীমাঁবী, আঁষাঢ়ী, বৈশাখী,, 
ও কার্ভিকী পূর্ণিমা, নোমবতী অমাবস্| মধ্থস্তর, যুগাদি 
গজছাঁয়া ইত্যার্দি সকল দানের নৈমিত্তিক কাল। এই 
সকল সময়ে যে আমাকে উদ্দেশ করিয়া তক্তি পূর্বক দাঁন 

করে, তাহাকে আমি নিঃসন্দেহ মহৎমুখ, জ্ঘর্গ ও মোক্ষপদ 

প্রদানকরি। এতপ্তিম্ন আরও কতকগুলি কাম্য দানের 

ফলগ্রদ কাল আছে তাহাদের কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 

কর। বিবাহ, পুন্রজন্, চূড়া! উপনয়ন, প্রানাদ ধজ ও 

দেবপ্রতিষ্ঠা। বাপী, কূপ; তড়াগ্রঃ গুহ ও বাস্ত প্রতিষ্ঠা 

এই কলও কাম্য দানের প্রশস্ত অবনর। আত্যুদয়িক 

০০৯৯, 



সময়ও কাদ্য দানের পক্ষে শ্রে্ঠ। যে অমর াতৃদিগের 
পুঁজ। হয় উহা আত্যুদয়িক সময় ! 

আরও য সকল পাপযস্ত্রণ হুইতে মুক্তি হইবার 
উপায় আছে তাছাদিগেরও এস্থলে কীর্ভন করিতেছি । 
ভাগীরথী ত্য পাপিদিশকে ভয় দেখাইতেছেন ! 
দেবিকা; কৃষ্ণগঙ্গা এেবং অ [ প্রধান নদ্দী এবং ইহ1- 
দিগের নানাবিধ তীর্থ ই সকলেই পবিভ্রকারক। 

এই সকল নে সান দাঁনাদির অনুষ্ঠান কর্তব্য । যদি 
কোন তীর্ঘের নাম না জান! যায় তাহা হইলে উহাকে 

বিষুতীর্ঘ বলিয়! আহ্বান করিবে কারণ আমিই তীর্ঘমাত্রের 
দেবতা । যে ব্যক্তি তীর্থ সমুহে আমার নাঁম উচ্চারণ 
করে সে তীর্থ জন্য পুণ্য ফলের লাভ করে ॥ অজ্ঞাত তীর্থ 
ও দেবতা স্থলে আমার নাম উচ্চারণ করিলেই ফল লাভ 
হয়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে তাহার? সক- 
লেই পুণ্য এবং নিদ্ধিগ্রদ, ইছাঁদের মধ্যে যে কোন তীর্থে 
সান দানাদির অনুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাত হয়? সপ্ত 
মহাসাগর তীর্থস্বরূপ, মানন আদি সরোবর ও তীর্থ স্বরূপ | 
নিশ্মল পলুল সকল তীর্থ” যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়, 
তাহারাও তীর্ঘ সুমেরু প্রভৃতি পর্বত সকল তীর্ঘ যজ্ঞ ভূমি, 
অন্নিহোত্রগূৃহ, শ্রাদ্ধভূমি দেবশালা, হোমশালা, বেদা- 
ধ্যয়ন স্থান, গৌর অবস্থিতি স্থান এবং যেখানে সোমপায়ী 
ব্রাহ্মণ বান করে ইহারা সকলেই তীর্থ । যেখানে পবি্র; 
আরাম এবং অশ্ব্থ বট প্রভৃতি ব্ৃক্ষ থাকে সেখানে তীর্থ: 
প্রতিষ্ঠিত! যে সকল তীর্থের নাম করিলাম তাহার। 
সকলেই দানের পক্ষে প্রশস্ত এতস্তি্ পিতা মাতা, 



উরুস্থান, ভুভার্ধ্যা এবং রাজি বেশা। ইছায়ীও ভীর্ঘমগ্যে 
৮ পরিগণিত। ্ 
.. ৰেণ বলিলেন, ছে মাধব! আমার উপর কূপ! করিয়? দ'ন পাত্রের লক্ষণ -কীর্ভন করুন| বনুদেৰ বলিলেন, ছে 
রাজন্ ! আমি দান পাত্রের লক্ষণ বলিতেস্ছি অবধুনক্কয় | 
মতরুলোৎপত্র, বেদাধ্যয়নতৎপর, শান্ত, দান্ত, তপস্তা- 
নিরত, নত্যপরায়ণ, দেবুুডক্ত, -ধশ্বজ্ঞ অলোভী, বৈষ্তব, 
পণ্ডিত এবং পাষগাঁচার রহিত ত্রাঙ্গণই দানের পাত্র। 

ইহার মধ্যে আবার বিশেষ বলিতেছি। যদি ভগিনী পুত 
এইরূপ পুণমম্পন্ন হয় তাহা হইলে নেই প্রধান দাঁন পাত্র, 
তাহার পর দৌহিত্র, তদনস্তর উক্তগুণ সম্পন্ন জামাত।, 
পরে দীক্ষা্ডরু, তাহার পর অন্যান্য সুপাত্র। যে বেদাচার 

৷ পরায়ণ হইয়াও তৃপ্তিলাভ করে না সেই ব্রাপ্ষণ, তথ ধর্ত 
কাল, অতি্কষ্ণকায়, কুটিল, কর্কটাখ্য, শ্যাচদণ্ড, নীলদন্ত, 
পতিতদস্ত, গোস্ব, কক্ণদস্ত, হীন, অধিকাকাজ্জী, কষ্ণরোগী 
হুনখ+ দুগ্ধ বিক্রয়ী, সন্বাট এবং যাহার ভারা অন্ায় 
আচরণে রত এই সকল ব্রাক্মণকে পরিবর্ধন করিবে । অত্রি 
সদৃশ হইলেও চোরকে দান করিবে না এবং অতৃপগুকেও 
দাঁন করিবে না। বেদশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পঞ্তিত হুইয়াও যদি 
সদাচার যুক্ত না হয় তাহাকে ও দান করিবে না কারণ 
অঙ্গে দান করিলে কিরপে সম্পুর্ণ ফললাত হুইবে । 

কাল ও তংর্থে যদি শ্রদ্ধাসহকাঁরে সুপাত্রে দান করা 
যায় তাহা হইলে উহা অধিক কলদায়ক হয় । হে নৃপ! প্রাণী- 
দিগের শ্রদ্ধার সদৃণ পুণ্য লুখদায়ক ও তীর্য আর কিছুই 
নাই। হে নৃপক্লেষ্ঠ ! অন্ধা ও তক্তির গহিতি আমাকে স্মরণ 



্ 
করিয়! অপ্পমাত্র দাণ করিলে আমার প্রসাদে সে অনন্ত 
কললাভ করিয়া নুঙখখ হয় | 

না 
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একচত্বারিংশ অধ্যায় 

বেণ বলিলেন আমি পূর্বের তোমার নিকট হুইতে নিত্য 
দানের ফলের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি এক্ষণে রূপা করিয়া 

নৈমিত্তিক দানের বিষর বর্ণন করুন| আপনার কথ! শ্রবণ 
করিয়। আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই কলবতী হুইতেছে। বিষ্ণু 
বলিলেন আমি নৈমিন্ত দানের বিষয় বর্ণম করিতেছি। ষে 
ব্যক্তি মু! পর্ধ কালে ভূমিদান করে নে নিখিল ভোগের 

অধিপতি হয় | যাহার। পর্ব সময় ভীর্ঘে স্ুপাত্রকে মহ! 
দান করে তাছার। ভূপতি সর্ঝশাস্ত্রবিৎ, হু, গুণবান্, বেদ- 

পারগ, আয়ুয়রান্, যশস্বী হয় এবং বিপুল লক্ষী ও এশ্ব্ধ্য 
লাভ করে। যে ব্যক্তি মহাপর্ধবোপলক্ষ্যে তীর্থস্থলে কাঞ্চ- 
নের মছিত কপিল গে! প্রদান করে সে ব্রহ্মার অবস্থিতি- 
পর্য্যন্ত সকল প্রকার সুখ উপভোগ করে । মহীপর্র্ব সময় 
যে অলঙ্কুত করিয়া! গ্রোদান করে তাহার বিপুল লক্ষ্মী ও 
জ্ঞান লাভ হয়। সে সকল বিদ্যার অধিপতি হইয়া অস্ত- 
কালে বি্ুলোক হইয়! গ্রলয়পর্ধ্যস্ত. সেই স্থানে অবস্থিতি 
করে। যে তীর্থে গমন করিয়। ভক্তিপূর্ববক ব্রাক্ষণন্দিগকে 
অলঙ্কার দান করে 'নে বিপুল ভোগপ্রাণ্ত হইয়! ইন্দ্রের 
সছিত ক্রীড়া করে। মঞাপর্কে যে ব্রাঙ্গণঞ্জেঠকে 

2 
ন্ 16 

এ ১2 



ঁ রব £এ সম £ জহি পুন চি 
21850, 4০ ? কা | 7 ৰ 

* ভুমিনংযুক্ত বস্ত্র দান করে সে বিকুতুল্য পরাক্রমশালী হইয় 
বৈকুষ্ঠে প্রযুদিভ হুয়। যে শ্স্তস্বভাব ব্রাক্মণকে বস্তের 
সহিত সুবর্ণ দান করে নে অগ্নির লদৃশ হুইয়। বৈকুণ্ঠে সুখে 
বান করে। রজত নির্মিত মুখাবরণযুক্ত স্বৃতপূর্ণ কলস 
যোঁড়শোপচারে অর্চিত করিয়। ব্রাঙ্গণকে দান করিবে। 
ষোড়শ গে। কাংশ্য দোহন পাত্রের সহিত শ্ুবর্ণ দক্ষিণ। 

দিয়! দান করিবে । হে নৃপনন্দন | এইরূপ নানাবিধ মহা! 
দান নির্দিষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত যে দান করা যায় তাহাই 
পুণ্যকারক হয় । ব্রত উদ্দেশ করিয়া যেরূপ কামনা করিয়। 

দান করিবে তাহার সেইরূপ ভোগ হইবে। যে যজ্ঞাদিতে 
আহ্যুদয় দান করে তাহার প্রজার বৃদ্ধি হয় এবং কখন ছুঃখ 

ভোগ হয় না। নেজীবিত থাকিয়। নানাবিধ ভোগপ্রপ্ত 
হয় এবং পরিণামে দিব; গতি লাভ করিয়া অশেষ ভোগ 

প্রাপ্ত হয়। শরীরের বিনাশ নিশ্চিত হইলে এবং জরা 
উপস্থিত ছইলে দান কর? উচিত, ধনের প্রতি মায়া কর! 
উচিত নয় । সুগ্ধব্যক্তিরা মৃত্যুসময়ে আমি ম্বৃত হইলে আমার 
পুক্রদিগের কি গতি হইবে এইরূপ ভাবিয়া দাঁন করিতে 
অক্ষম হয়। কিন্ত স্বত্যুহস্ত হইতে কো'নরূপে রক্ষা পাই- 
বার উপায় নাই, অতএব আপন হস্তে দান কর! উচিত । 
কে কার পুক্দ্র কে কার ভার্যযা সংসারে কেহ কাহার আপনার 

' নাই, অতএব দান কর! সর্বতৌতাঁবে বিধেয়। অস্ত্র, পাঁন, 
তাগুল, উদক, কাঞ্চন, গো, বস্ত্র ছত্র, ভূষি, ফল, জলপাত্র 

ইত্যাদি যে সকল ভোগ্যবস্ত আছে তাহা জ্ঞানপূর্ববক দান 
করিলে যমাপর়্ের পথ সুখে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় । 



ঘিচত্ব(রিংশ অধ্যায় 

বেণ বলিলেন, ভগবন্ ! পুত্র ও কলত্র কিরূপে তীর্থ 
হুইয়া থাকে, পিতামাতাই ব1 কি রূপে তীর্থ হয়েন এবং 
গুরুই বা! কি ৰূপে তীর্ঘপদবাচ্য, সবিস্তর কীর্তন করুন । 

বাসুদেব কহিলেন, বারাণসী নামে এক মহাঁপুরী আঁছে। 
এ পুরী লাতিশয় রমণীয় ও গঙ্গানলিলে গ্রক্ষালিত | 
তথায় ক্ককর নাঁমে এক বৈশ্য বাস করে। তাহার ভার্ধ্যার 
নাম সুকল1। পরম কল্যাঁণিনী পুণ্যাঙ্গী সুপুত্রা সুকল। 
সাতিশয় সাধী, পতিত্রতা, সাধুব্রতপরায়ণ! ও ধর্াচাঁরে 
এঁকাস্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ধা এবং সব্ব্দা শুদ্ধা, প্রিয়ংবদা, 
প্রিযঙ্কর। ও পতির পরম প্রণয়পাত্রী। সেই সুভগা এবং- 
বিধ গুণনয়ুছে অলঙ্কৃতা। তাহার স্বামী কলুকরও বৈশ্যগণের 
প্রধান, বাথীঃ ধর্্জ্ঞ, জ্ঞানবান্, গুণশীল, পুরাণ-তৎপর 
ও অতিশর বুদ্ধিমান । সে শ্রবণ করিয়াছিল, ধর্খই অভি- 
শয় উৎকৃষ্ট এবং তীর্থ যাত্রায় বহুতর পুণ্য সঞ্চিত হইয়া 
থাকে। এই জন্য অদ্ধাসম্পন্ন হুইয়া, ব্রাহ্মণ ও সার্থবাহ- 
গণ সমভিব্যাহীরে পুণ্যমঙ্গলবিশিক্ট তীর্থ পর্যটনে অভি- 
লাষী হুইল । সে এইরূপ ধর্ধমার্ঁ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, 
পতিব্রত1 সুকল] পতিম্সেছে নাতিশয়, মুগ্ধা হইয়া, তাহারে 
সম্বোধন পৃর্বক কহিল, প্রিয়তম ! আমি তোমার ধর্শসাক্ষিক 
পত্বী ও সব্ব্দা পুণ্যবিধান করিয়া থাকি । এবং পতি- 
মার্ের অনুসরণ পৃব্বক দেবতা ্বরপ স্বামীর শুক্জবা 

১৮২ 



তোমার ছায়া আশ্রয় করিয়া, নারীগণের গ্ত্বিধায়ক ও 
ট.. পাঁপনাশক পতিব্রতাখ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিব। যে রমণী 
1. একমাত্র পতিপরায়ণা, লোকে তাহারেই পুণ্য সী বলিয়' 

ঘোষণ] করে! স্বামী ব্যতিরেকে ললনাগণের স্বর্দ, মোক্ষ 
ও সুখসাধন পৃথক্ তীর্থ নাই। পতির দক্ষিণপদ প্রয়াগ- 

তীর্থ এবং বামপ্দ পুর বলিঘ্রা পরিগণিত 1 যে নারী 
তাহার পরিপালন এবং স্থানানন্তর সেই পাদোৰক সেবন, 
করে তাহার পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়। ফলতঃ) ভর্তাই বরস্ত- 
গণের প্রয়াগ তীর্থ, ভর্তাই পৃষ্কর এবং ভর্তাই সব্বতীর্ঘময়, 
তাহাতে সংশয় নাই। দীক্ষিত পুরুষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
জন্য যে অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় করেন, পতিব্রতা' রমণী তৎসমন্ত 
লাভ করিয়৷ থাকে । গয়াদি পবিত্র তীর্থ সকলের সেব৷ 
করিলে, যে কল লাভ হয়, একমাত্র স্বামীশু শষায় তাহ! 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। বলিতে কি, স্বামিমেব! ব্যতিরেকে 
ঘুবতিগণের পৃথক, ধর্ম নাই। অতএব সব্বর্থা পতিব্রত- 
পরায়ণা হইয়া, পরম যত্রুনহকাঁরে সব্বসুখসাধন ম্বামি- 
শুশ্রষায় লমাসক্ত হইবে । আমিও তোমার ছায়ানুসারিণী 
হইয়া, গমন করিব । 

স্ুত কহিলেন, সুবু দ্ধ কৃকর প্রিয়তম/র রূপ, গুণ, 
শীল, ভক্তি, বয়স ইত্যাদি বারংবার পরিকলন ও সমালোচন 
পুবব্ক বিবেচনা! করিল, যদি আমি নিরতিশয় হঃখসম্কূল 
হর্ন মার্গে ইহারে লইয়া যাই, তাহা হইলে, শীতী- 
ভুপ নৎসর্থে ইহার রূপনাশ নংটিত ও পদ্দাগর্ভ গ্রতীকাঁশ 

চরঙ্গোৎকর্ষ বিনষ্ট হইবে। খঞ্চীবাতে ইহার বর্ণ কৃষ্ণ 



এবং কর্কশ ও বন্ধুর মার্গে স্চরণ করিয়া, স্থকোমল পদ- 
মুগলও অতিশয় বেদনা প্রাণ্ড.হইবে, কোন মতেই তাহা 
সহ করিতে পারিবে না । অধিকন্তু, ক্ষুধা ও তৃকাগ্ন: 
ব্যাকুল হইলে, ইহার অবস্থাও যার পর নাই শোচনীয় মুর্তি ধারণ করিবে । ফলতঃ এই' বরাঁননা আমার সুখস্থান ও ধর্ট্বের অধিষ্ঠান স্বরূপ । এবং নিত্যধর্ষ্ের আশ্রয় ও প্রাণ - 
অপেক্ষাও প্রীতিপাত্রী। নিশ্চয়ই ইহাঁর বিনাশ হইবে । তাহা হইলে, আমি ও"বিনষ্ট হইব । এই বালা আমার নিত্য . জীবিকা ও প্রাণের ঈশ্বরী। অতএব ইসারে তীর্েবা 
অরণ্যে লইর়! যাইব না । একাঁকীই গমন করিব। মহাত্মা : 
কলকর এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন । | 

মহাভাগ! কলা তাহার চিন্তান্ছগত ভাব রুঝিতে 
পারিল। তখন পুনরায় সেই প্রস্থংনোদ্যত স্বামীকে সঙ্বো- : 
ধন করিয়া কহিল, নাথ ! স্ত্রী ধর্থ্ের মুস। অতএব 
পুরুষ স্বেটুহাচারবশংবদ হুইয়া, কদাঁচ তাহারে পরিত্যাগ 
করিবে নো! মহাভাগ ! ইহা অবগত হইয়া) আমারে 
সমভিব্যাহারিণী কর। | 

বিক্ু কহিলেন, সকল! বারংবার এই প্রকার কহিলে, 
কুকর শ্রবণপৃবর্বক হাস্য করিয়া! কহিল, প্রিয়ে ! ধর্্পত্ী 
পরিহার কর] কদাঁচ বিধেয় নহে! বরাননে । যে ব্যক্তি 
ধর্ঘচারিণী ভার্ধ্যাকে পরিত্যাগ করে, তাহার দশাঙ্ ধর্মও 
পরিহ্ৃত হয় । অতএব ধর্মে । আমি তোষারে কদাঁচ পরি”, 
ত্যাগ করিব না। 

:" বিষ কহিলেন, ক্লকর এইরূপে স্বুকলাকে বারম্বার সস্ভা- 
বণ ও সম্বোধন করিয়া, ক্তঘাত্রিক সার্থবাহ সমভিব্যাহারে 



» পকষত ই. ১ লি পক বস সাচার চি 

রি : শিলিত রী প্রহথায করিল।- সে প্রস্থান করিলে, মহ- 
দি ভাগ! সুকল! লাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, আত্মীয় দিশকে 

সম্বোধন পূর্ব্বক কছিতে লাগিল, আপনার! আমার বান্ধব । 
; বদ্দি আমার ভর্তা গুণকর্ত। সর্বজ্ঞ মত্য পণ্ডিত মহাীভাগ 

_ মহামতি মাতা ক্লুকরকে দেখিয়া থাকেন, বলুন । বান্ধবগণ 

::. সেই পরম বুদ্ধিমতি সুকলার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, 
২.শুভে ! তোমার স্বামী ক্কর ধর্শ্যযাত্রা প্রসঙ্গে তীর্ঘযাত্রায় 
: হ্বীমন করিয়াছেন । তুমি কিজন্য শৌঁক করিতেছ? অগি 

ুত্রতে ! তিনি মহাতীর্ঘ সাধন করিয়!, পুনরায় আগমন 
.. করিবেন! আগুকারী পুরুবগণ এইরূপ আশ্বালিত করিলে, 
. চারুহাঁলিনী সকল! গৃহযমন পুর্ববক পুনরায় অতিমাত্র ব্যাকুল! 

কইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন | তিনি অতিশয় 
পতিব্রেতা ছিলেন । অতএব রোদন পুর্র্বক বলিতে লান্ি- 
লেন, আমার ভর্তা যাবৎ, প্রত্যাগমন না করেন, তাবৎ আমি 

ভূমিতে সংন্তরমাত্রে শয়ন করিব এবং স্বত তৈল কোঁন 
দ্রেব্যই গ্রহণ করিব না । এই বলিয়া! তিনি দখি, ক্ষীর, 
লবণ তামুল, এবং গুড়াদি মধুর দ্রব্য সয়ুদায় পরিত্যাগ 

করিলেন! ফলতঃ, ভর্তী যাবৎ প্রত্যামন ন। করে, 

তাবৎ আমি এেকাহার ব। নির।হা'র হইয়া, অবস্থিতি করিব, 

তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞাবন্ধন করিলেন? এবং অতিষাত্র 
হুঃখিতা হইয়া, একবেণী ধারণ ও তরুবল্কলে শরীর আব- 
রণ পূর্বক দিন দিন সাতিশয় মলিন হইয়া! উঠিলেন এক- 
মাত্র বস্ত্র, তাহাঁও অতিমাত্র মলিন । তিনি তাহাই পরিধান 
করিতেন | এবৎ গৃহকার্ধ্য পরিহার পুর্বক সর্বদাই নিতান্ত 
হুঃখভাবাপন্ন হইয়।৷ অবশ্থিতি করিতেন। স্বানিবিয়োগর প 



০ 
 দহুনে নিরতিশয় দহ্যমান হইয়া, তাঁছাঁর শরীর কুষ্ঃবর্ণ ও 
অতিশয় মলিন হুইয়! উঠিল । এইপ্রকার কৃচ্ছ ব্যাপার অব- 
লবশপৃর্বক বারংবার অতিমাত্র বিহ্বল ও দিবারাত্র রোদন-. 
পরায়ণ! হইয়া, যাপন করিতে লাশিলেন। রাত্রিতে কোন: 
মতেই নিদ্রালাভ হইত না । এবং গুরুতর ছুঃখভরে একান্ত 
অবসন্ন হওয়াতে, ক্ষুধাও তীহারে পরিহার করিল ॥ 

সব্বীগণ এই ব্রভান্ত অবগত হইয়া, তদীয় নকাশে 
- আগমন পুর্ববক জিজ্ঞীস1 করিল, অগ্রি চারুলর্ববাজি সুকলে !. 
তুমি কি জন্ রোদন করিতেছ ? ভোমার এই হছুঃখের কারণ 
কি, সত্য করিয়া বল। 

সুকল। কহিল, সখিগণ 1 নেই ধন্দাত্ম! ধশ্মতৎুপর ভর্ভ? 
আমারে ত্যাণ করিয়া, প্রস্থান করিয়াছেন । আমি সেই 
জন্য তদীয় বিয়োখে অতিমাত্র ব্যাকুল ও ছুঃখিত হইয়াছি । 
বরং প্রাণনাঁশও শ্রেষ্ঠ, বরং বিষভক্ষণও শ্রেষ্ঠ, বরং 
অগ্নি প্রবেশে কায়বিনাশও শ্রেষ্ঠ, স্বামিবিয়োশ কোন 

২শেই শ্রেয়স্কর নহে । আমি নির্দোষ ও পাপবজ্জিত, 
তথাপি তিনি আমারে পরিত্যাগ পুর্ববক তীর্থযাত্রা এসজে 
একাকী মেদিনীভ্রমণে প্রব্রত্ত হুইলেন। আমি লর্ববথ! 
সাধী, শুদ্ধা ও পতিব্রতা। তিনি ইহা! জানির়াও১ তীর্থ 
সাধনতৎপর হুইয়1, আমারে পরিত্যাগ করিয়! গেলেন? 

আমি সেই জন্য, বিশেষতঃ তাহার বিয়োশে অতিমাত্র 
ছুঃখিত হইয়াছি। যে ভর্তা লাতিশয় নিষ্ঠুর, তিনিই প্রিয়- 
তম। ভার্যণকে পরিহার করেন । বরং প্রাণত্যাগও ভাল, 
তথাপি যেন ভর্তু ত্যাণ ন$ হয়। কলতঃ আমি ০ 

নিত্যদারুণ বিয়োগ কোন মতেই সহ্য করিতে সক্ষম নহি. 



ইত কু এ 

টি শু শি 

সেই বিয়োগ ছুঃখেই এইরূপ নিরতিশয অভিভূত হুই 
: যাছি। 

সবিথণ কহিল, তৌমার স্বামী তীর্ঘপর্ধটটনে প্রস্থ 
করিয়াছেন, পুনরায় প্রত্যাত হুইবেন। তুমি রথ! শরীর 

 শোষ ও বৃথা শোক করিতেছ এবং অনর্থক ভোগপরম্পর' 
পরিহার পৃর্ববক অনর্থক পরিতগুড হইতেছ। যে জন্য পৃথি- 
বীতে জন্ম হুইয়াছে, নেই পান ভোজনে প্ররত্ত হও। 
ভাবিয়া দেখ, কে কাহার ভর্তা, কে কাহার প্রিয়, কে কাহার 
স্বজন বান্ধব? সংসারে কেহ কাহার নহে এবং কাহার 
সহিত কাহার সম্পর্ক নাই। লোকমাত্রেই ভোজন করে 
এবং ভোগ করিয়া থাকে । ইহাই সংসারের কল। জীব 
উপরত হইলে, কেইবা ভেজিন করে, কেইবা! তাহার ফল 
দেখিতে পায়? অতএব প্রত্যক্ষ পানভোজনই লংসা- 
রবের কল । 

সুকলা কহিলেন, তোঁমর! যাহা বলিলে, তাহা বেদসম্মত 
নহে । যে নারী স্বানিবিযোজিতা হইয়া, একাঁকিনী অবস্থান 
করে, নে পাপরূপ পরিগ্রহ করে ! সঙ্জনগণ কর্খন তাহারে 
প্রণাম করেন না! বেদে ই দৃষ হইয়া! থাকে, স্বাধীর 
সহিত সম্বন্ধ পরম পুণ্য সাধন করে। শাস্তেও দেখিতে 
পাঁওয়] যায় তর্তাই স্ত্রীণণের অবর্বদ! তীর্থ শ্বরূপ। পরম- 
সত্যনিষ্ঠ হুইয়া কায়মন বাক্যে সব্বদ1 তার পুঁজা কর] 
কর্তব্য | ফলতঃ স্বামীর পার্থ্বও তদীয় দক্ষিণাঁজ লর্ধবদাই 
মহাতীর্ঘ। সর্বতোভাবে উহা আশ্রয় পূর্বক গৃছে 
পরিবর্ন করিবে । দান ও পুণ্যাদদির অনুষ্ঠান করিলে, 

&.যে. ফল হইয়া থাকে, স্বামীর সহবালে ততোধিক ফললাভের 



লত্ত'বন! | বলিতে কি, এরূপ স্বামিনঙ্গরূপ পবিত্র তীর্থ সেবা, 
করিলে, যে ফল লাভ হয়, গয়া,গঙ্গা, ঘ্বারক, পুর, কাশী, 
ও জঈশানভুষণ কেদার তীর্ঘেও সেরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা 
নাই। এবং বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা! প্রাপ্ত 
হওর1 যায় নাঁ। স্বামী প্রসন্ন হইলে, লাতিশয় সুখ, পুক্ত 
সৌভাগ্য, স্সান, মাল্য, ভূষণ, বস্ত্র, অসৌন্দর্য/, রূপ, তেজ, 
কল, কীর্তি? যশ, গুণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই অুসম্পন্ন হয়, 
তাহাতে সংশয় নাই । স্বামী বর্তমানে যে জ্ত্রী অন্ত ধর্ত্মের 
অনুষ্ঠান করে, নে পুংশ্চলী বলিয়। পরিকল্পিত ও তাহার 
ফললাভে বঞ্চিত . ক্্রীর.. যীবন স্বামীর 
গ্তিকর বলিয়া পরিগণিত । যে স্ত্রী একমাত্র স্বামী 
সমী ব্যানারে মেদিনীমণ্ডলে বিচরণ করে, তাহারই অতি- 
শয় জুখ, অতিশয় সৌভাগ্য ও-অতিশয় যশঃ লাভ হুইয়। 

থাকে । স্বামী সন্তষ্ত হইলে, স্ত্রী ভুম্বগীয়া বলিয়া পরি- 
কল্পিত হয়! এবং পতিহীন1 হইলে, তাহার রূপ, ঘশঃ 
কীর্তি, সদগতি, সুখে সমুদায়ই বিনষ্ট এবং অলৌভাগ্য ও 
অতিশয় ছুঃখ উপস্ফিত হুইয় থাকে । অধিকন্ত* সে পাপ- 
ভাণিনী হইয়া, ক্রেশপরম্পরা সহ্য করে। ভর্তা রুষ্ট 
হইলে, সকল দেবত? রুষ্ট এবং তুষ্ট হইলে, দেব, মাঁনব ও 
খষি সকলেই তৃষ্ট হুইয়। থাঁকেন। স্ত্রীলোকের ভর্তাই 
নাথ, ভর্তাই গুরু, ভর্তীই পরম দেবত। এবং ভর্তাই তীর্থ, 
ভত্তণই পুণ্য ও ভত্রণই তপস্যা । অপ্বিকস্ত, ভত্রণই তাহার 
রূপ, বর্ণ, শৃঙ্গার, সৌভাগ্য” অলঙ্কার ও গন্ধ । পর্ধদিনে 
স্বামী পরিত্যাগপুর্বক* এই সকল বিধান করিলে, যদিও 
তাহার শোভ1 সম্পন্ন হয়, কিন্তু স্বামী বিরহিত হইলে, 



'লোকমুখনিপাতিত ক্ষীরের ন্যায়, তাহার সমুদায় প্রতিতাই- 
তিরোছিত হইয়া যায়। ফলতঃ, স্বামী থাঁকিলেই, স্্রী- 
জাতি মহাভাগী ও পরম কল্যানিণী হইয়। থাকে ।-1 
শান প্ইরিলে, যে নারী শুক্গাররূপ বিধান করে, তাহার 
তৎসমস্ত বিকল ও শ্রমরূগে পরিণত হয়। এবং লোকে 
তাহাকে পুৎশ্চলী বলিয় নির্দেশ করে, সন্দেহ নাই। 
ম্মতএেব যে শুভলক্ষণশোভনণ ললনা আত্মার মহাসৌখ্য 
অভিলাষ করে, সে সর্ধদ! পতিনংসর্ণে অবস্থান করিবে | 
শাস্তে স্বামীই সাধীস্ত্রীর পরম ধরব বলিয়! পরিগণিত হুইয়া- 
ছেন। ভার্ধ্য কখন সেই শাশ্বত ধর্শা পরিত্যাগ করিবে 
না। জানিয় শুনিয়া আমি কি রূপে ধর্ম পরিত্যাগ 
করিব। 

এ বিষয়ে সুদেবাচরিত নাঁমে এক পরয় পবিত্র পাপ- 
নাশন প্ররাতন ইতিছান কীত্তি ত হুইয়! থাকে, শ্রবণ কর। 

ত্রিচত্বারিৎশ অধায়। 

সখীর1 কহিল, মহাভাগ। নুদেব! যে প্রকারে ষেরপ 
অনুষ্ঠান করেন, কীর্ভন কর । 

সুকলা কহিল, অধোধ্যানগরে টিন পরম 
ধর্্মজ্ত মহাভাগ মন্ুনম্দন ইঞ্ষ/ঁকু নামে মহারাজ ছিলেন । 
তিনি. সর্বজ্ঞ ও দেবত্রাক্গণপুজায় একান্ত সংসক্ত। তাঁহার 
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খ ভারা অতিমাত্র পতিপরায়ণা, ও পরম পুণ্যবতী। মহা- ১ রাজ সেই চারুসবর্ণ্জী সত্যশালিনী পত্বীর সহিত যজ্ঞ ও বিবিধ তীর্থের পরিচর্যা করিতেন। এ স্ৃতগ! মহাত্মা কাশীরাজের কন্যা, ইক্ষ?কুর সহিত পরিণীতা হয়েন। মহারাজ সব্বদাই তাহার সহিত অৰিষ্ঠাঁন করিতেন । 
একদ! তিনি তীহার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন । গঙজারণ্যে সমাগত হইয়া, ভুরি ভুরি সিংহ, মহিষ, গজ ও | ঠবরাঁহ সংহারপৃ্বক স্বগরাক্রীড়ায় প্রত হইলেন । ঞেই রূপ ক্রীড়া কন্সিতেছেন, এমন সময়ে এক বরাহু বহুসংখত্র শুকরযথ ও পুক্রপৌন্ডে পরিরত হইয়া, সমাগত হুইল ॥ পরম প্রণরলপাত্রী এক শৃকরী তনীয় পার্ট প্রতিষঠিত রহি- যাছে। মহারাজ ইক্ষাকু নেই শৃকরযুখপরিব।রিত স্রগ- ঘাঁতিগণের হুর্্জয় পব্বরতাকার বরাহুকে অবলোকন করি- লেন। সই দংজ্টাকরালবদন বিশালকায় বরাহু একমাত্র 

বীর্ধ্যবলে ভার্ব্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুক্র, পৌত্তর, গুরু ও ণিশু প্রভৃতির পরিপাঁলন পুদব্কি অরণ্যে একাকী অব- স্থিতি করিয়া থা?৮ং সহনা মহারণ্যমধ্যে ম্বশণের তুমুদ 
হত্যাকাণ্ড পরিজ্ঞাঁনপুব্বক স্বীয় পুক্র পৌভ্র ও ভার্ধ্যাকে 
সম্ভাষণ করিয়! কহিল, মন্ুপুক্র মহাঁবল মহাবীর্ধ্য. 'কোশল- পতি স্বগয়াক্রীড়ার অনুসরণ ক্রমে স্ব সকল হত্যা করিতে- 
ছেন। তিনি আমাকে দর্শন করিয়া, নিশ্চয়ই সমাগত হ্ই- 
বেন, সন্দেহ নাই। আমি অন্যান্য লুন্ধকগণের কিছুমাত্র ভয় কর্িনা। কিন্তু নরপতি মদীয় রূপ দর্শনপুবরবক কোন 
মতেই দয়া করিবেন না। প্রিয়ে তিনি পরম হ্র্যাবিষ্ট " ৬. লুন্ধকগণে পরিব্বত ছইয়া, শরশরা সনগ্রুহণপুর্র্বক শ্বগণ টা 



ডি "খে অনু জজ $'- এ শিপপুরাপ।, 1. 

নিত্য: বিরাজ রিয়া থাক। তোম! দ্বারাই এই শৃকরযুথ 
সুশোভিত হয়। অতএব তোম। ব্যতিরেকে কি শোচনীয় 

ঘটনাই উপস্থিভ হইবে ! নাথ ! আমার এই বালক পুত্রগণ 

ও এই সকল শুকর তোমারই বলে গভ্র্জন পূর্বক শিরি- 
কন্দরে বিচরণ করে? প্রেবং তোমারই তেজে ভয়শুন্য 

হুইয়া, ছুর্গে, নগরে, বনকুঞ্জে ও গ্রামে কন্দয়ূল ভক্ষণ 
করিয়া থাকে । এই পর্বতে নিদারুণ নিংহভয়ও ইহাদের 

কিছুই করিতে পারে না। অধিকন্ত ত্বদীয় তেজে সুরক্ষিত 

হইয়া, ইহার] মনুষ্যদিশকেও ভয় করে না । তুমি বিরহিত 

হইলে, আমার এই বালক পুল্রগণ ও এই সকল বরাহু দীন 
ও হুতচেতন হইবে । এবং তোঁম' ব্যতিরেকে কাছারই ব" 

সুখ অবলোকন করিবে ! পতিহীন! হইলে, স্মভাবসুন্দরী 
ললনারও সমুদয় শোভা তিরোহিত হয়। সে রত, 
পরিচ্ছদ, বজ্সঃ রমণীর কাঞ্চনা্দি দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কুত! 
এবং পিত। মাতা ও ভ্রাতীপ্রভতি আত্মপক্ষগণে বেষ্টিত 

হইলেও, কোন মতে সুশৌোভিতা হয় না। যেরূপ চক্- 
হীন রাত্রি পুক্রহীন কুল, দীপ্হীন গৃহঃ কখন প্রতিভাত 
হয় না, সেইরূপ পতিহীন হইলে, স্ত্রীজাঁতি শোভাহীন 

হুইয়। থাকে । যেরূপ আঁচাঁর ব্যতিরেকে খন্ুয্য, জ্ঞান 
ব্যতিরেকে বুদ্ধি, মন্ত্রি ব্যতিরেকে রাজা, সেইরূপ তোম। 
ব্যতিরেকে এই শৃকরযুথ সব্বদ। নিষ্প্রভ হইবে । বেরূপ 

সাগ্ররগামিনী কৈঘর্তহীন নৌকা, সার্থবাহশুন্য সার্থ, 
সেনাপতিবিহ্ীীন টৈন্য, কৌন মতেই শৌভ। পাঁয় না, 
সেইরূপ তোমা ব্যতিরেকে এই শুকর সৈন্য নিতান্ত বিপন্ন 
হইবে । দ্বিজোতম দ্বিজাতি বেদহীন হইলে, যেরূপ মলিন 



হইয়া! থাঁকেন, সেইরূপ তুমি না থাঁকিলে, সকলেরই, 
অবনাঁদ উপস্থিত হুইবে। তুমি মরণ সুলভ করিয়া এই- 
রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াহ, আমার প্রতি কুটুম্ববর্মের ভার 
ন্যস্ত করিয়া, প্রস্থান করিবে | কিন্তু আমি তোমা ব্যতিরেকে: 
কখনই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইব মা । অতএব আমি তোমার" 

সহিত স্বর্গে বা নরকে অথবা মন্ত্যলেোকে প্রপতিত' 
ছুই বিষয়ে মতেই অন্যথা! হইবে 
উভয়েই পুত্র, পৌত্র ও শুকরষ্ থ সমভিব্যাহারে রমণীয় 

কন্দর সম্পন্ন ছর্গমার্গে প্রস্থান করি। অনর্থক প্রাণ পরি-; 
ত্যাগ করিয়া, ্বতূযুযুখে পতিত হইলে, কি লাভ হুইবে বল 

বরাহু কহিল, শোৌঁভনে । তুমি বীরদিগের ধর্ম অবগত 
নহ। শ্রবণ কর । প্রতিযোদ্ধ! সম্মুখীন হইরা, আমারে যুদ্ধ 
দান কর, আমি তদর্থ সমাগত হইয়াছি, এই রূপে সুন্ধ- 
যাচঞা। করিলে, যে বীর বা ভট কাঁম, লোভ, ভয় ব! 
মোহবশতুঃ তাহারে যুদ্ধ দান না করে নে কুস্তীপাকনরকে 

অর্ধ,দবতসর বান করিয়া থাকে ! মুদ্ধবানই ক্ষত্রিয়দিগের 

পরম ধর্ম । যেব্যক্তি যুদ্ধ দান না করে, মে ইহলোকে 
জকীর্তি ও পরলোকে নির্ধাতন। প্রাপ্ত হয় ৷ যেব্যক্তি নির্ভক় 

চিত্তে যুদ্ধ করে, তাহার বর্ষ সহতআ্র বীরলোক ভোগ হয় এবং 

তথায় নে তাবৎ বর্ষ মোহিত হুইয়। থাকে.। মন্তুপুত্র শ্বয়ৎ: 
আগমন করিয়াছেন ১ এবং সংগ্রাম যাচঞা! করিতেছেন |. 
আমিও বীর, সন্দেহ নাই। অতএব ইছারে নিশ্চয়ই ম্বুক- 

দান করিব। ফলতঃ, এই সনাতন বিষ্ুুবূপ রাজি সুস্ধ- 

রূপে সমাগত হইয়াছেন। ইহীর যুক্তরূপ আতিথ্যনৎ- 

কার করা কর্তব্য । 



চ শৃকরী কছিল, নাথ! তুমি যখন. এই মন্থাত্বাকে স্ুদ্ধ 

গ্লান করিবে, আমি তৎকাঁলে তোমার পৌরুষ কীদৃশঃ অব- 

ট লৌকন করিব? এই বলিয়! সে ত্বরাপৃবর্ধক প্রিয়তম পুভ্তর- 
, দিকে আহ্বান করিয়া কহিল, এই নাথ যাবৎ . তোমাদের 

প্রতিপালকরূপে প্রতিহত আছেন, তাবৎ তোমর' দুরবত্তা 

“ ছুর্গম শিঁরগুহাম়ুখে গমন এবৎ লুব্বকদিগকে পরিহার করিয়া, 
:- তথায় সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর। তোমাদের 
' পিতা যেখানে গমন করিবেন, সম্প্রতি আমি সেই স্থানে 
. প্রন্থান করিব। তোমাদের এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যৃথগণের 
। বক্ষণাবেক্ষণ এবং পিতৃব্যখীণ সকলের পরিত্রাণ করিবেন । 
অতএব সকলে আমারে পরিত্যাগ রুরিয়া, গিরিহূর্গে গমন 
কর । 

পুল্রগণ কহিল, এই পবর্বতরাজ প্রচুর ফল, মুল ও 
সলিলনম্পন্ন। এবং সর্বথা ভয়শুন্য । অতঞেব আমরা 

. অনায়াসেই জীবনযাপনে সমর্থ হইব । কিন্তু আগ্নার1 কি 
. জন্য সহসা এই ভয়ঙ্কর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। সত্য 
, ্করিয়! বলুন । 

শুকরী কহিল, এ্রেই রাজ ভয়ঙ্কর কালরূপে সমাগত 
হইয়াছেন এবং ম্বগয়ালোলুপ হুইয়া, বহুমহখ্য স্ব হত্যা- 
পুর্বক ক্রীড়া করিতেছেন । ইহার নাম ইক্ষু! ইনি 
মন্থর পুত্র* মহাবল ও হুষ্ধর্ষ। এবং পাক্ষাৎ কালস্বরূপ, 

. নিশ্চয়ই হুত্য1 করিবেন ।"অতএব তোমর) দুরে গমন কর । 
নু পুক্রেরা কহিল, যে পাপাত্মা! মাতাপিতাকে ত্যাণ 
? করিয়া, প্রস্থান করে, সে অতি ভীষণ নরকে পতিত হুইয় 
শ্বাকে | কেননা! সেই নিরত্বণ মাতার স্তন্যপান করিয়াই, 



স্কৃছিদা 

পুট হুইয়াছে। কলতঃ যে হুরাশ্মা। মাতাপিতাকে ত্যা 
করিয়! যার, সে নিত্য কৃমিছূর্গদ্ধিসঙ্ক,ল রত্তপৃয় পান করে।: 
অতএব আমরা গুরুত্যাগী হুইয়া, কখনই প্রস্থান করিব ন1। 
এই স্থানেই অবশ্থিতি করিব । , 

এই রূপে তাছাদের মধ্যে ধর্মার্থনম্পন্ন তুষুল বিসৎ- 
বাদ সমুপস্থিত হুইল। তখন সকলে বল ও তেজোতরে 

বুযুহবন্ধন পুর্ব ক তথায় অধিষ্ঠিত ও হর্যষোতলাছেঃ নিরতিশয় 

আবিষ্ট হইয়া, নৃপনন্দন ইক্ষকুকে দর্শন এব পৌরুষ লহু- 

কাঁরে গর্জন করিয়া, অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল । 

চতৃশ্চ ্ বারিৎশ অধ্যায় 

স্বকল! কহিল, এই রূপে শুকর লকল যুদ্ধমীনসে 
নরপতির সম্মখদেশে, সম্ুপস্থিত হইলে, নেই মহ?- 

বরাহু সুবিশাল যুখ লমভিব্যাহারে বৃহবন্ধনপুর্বক গিরি-. 

সানথ আশ্রয় করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার শরীর, 

স্ুল, পীন ও কপিলবর্ণ, দংক্টা। ও নখরণজি সাতিশয় 
বিশাল, এবং লুব্ধকগণ কোন ক্রমেই তাহার বলবিক্রম 

সহা করিতে পারে না; মে তত্কালে অতি ভয়ঙ্কর 

ঠা্জন আরস্ত করিল । 

লুন্ধকীণ নিবৈদন করিলে, শীলতালবনাশ্রিত. মহা" 

রাজ মন্গুনম্দন তাহাদের বাক্যে এ শুকরকে দর্শন করিলেন 



(রং বলিতে লাগিলেন, ' সকলে এই বলদর্পিত 
পরম বিক্রান্ত বযাহকে গ্রহণ কর। এই প্রকার সস্তা- 
" ষণপূর্ববক ন্বয়ং অতুযাগ্র ধনু ও নিশিত শর গ্রহণ করি- 
, লেন| তখন লুব্ধকগণ সকলে ম্বগয়ামদে মোহিত হইয়া, 
কবচবন্ধন পূর্বক শ্বগণ পমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। 
এদিকে মহাঁবল মন্ুমন্দন নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া অশ্বারে- 

হণে চতুর ্ পী সেনা গ্রহণ পূর্বক গঙ্গাতীরে উপনীত 
হইলেন এবং তথায় যুদ্ধদর্শনমানসে গ্রিরিবরোগ্তম মেরু 
পর্বত আশ্রয় করিয়া, অধিষ্ঠান করিলেন। মহাঁধর মেরু রত 
সান্গুমমুহে সর্বতোভাবে আকীর্ণ, বিবিধ রৃক্ষে অলঙ্কু ত, 
অতিশয় উচ্চ, প্রদীগ্তমরীচিমান্ সহআকরকিরণে উদ্ভাসিত 
ও বিবিধ নগে পরিবারিত এবং গগনস্পর্শপূর্বক বিরাজমান 
হইতেছে! যোজনবনল সুবিমল গঙ্গা প্রবাহ সমুখিত মুক্তা- 
ফলনদৃশ নির্মল মলিলকণসংপৃক্ত বীচিতরঙ্গে সর্বত্র শিলা- 
তল প্রফালিত হওয়াতে, তাহার নিরতিশয় শো সমুৎ- 

পন্ন হুইয়াছে। দেব, চারণ, কিন্নর দিদ্ধ, গন্ধবর্, বিদ্যাধর, 
অঞ্মর ও খবিগ্ণণ নাগেজ্্র সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ 

করেন। কোথাও শাল, ভাল, শবল, ভ্রীধ্ড ও চন্দন সমুহ, 
কোথাও বিবিধ ধাতু ও নানারত্বে বিচিত্রিত বিমান, কু ও 
কমল।কর, কোন স্থানে নারিকেল বন ও দিব্য পৃগসমুহ, 
স্থলবিশেষে দিব্য পুন্নাগবহুল কালীবগুমণ্ডিত পু্পিত 
চম্পক, পাঁটল, ও কেতকরাজি। কোথাও বিবিধবর্ণে সুর- 
জিত মনোহর পুদ্প সম়ুছে সমাকীর্ণ অন্যান্য বিবিধ জাতীয় 
রৃক্ষপরষ্পর! শোঁত| পাঁইতেছে। যোগী, যোগীন্্র ও পরম- 
সিদ্ধগণ কন্দরান্তরে বাস করিতেছেন । ক্ফটিকময় শিলাতগ, : 

রদ । 



ভুরিখত। ২৭৫ 

 ব্বমণীয় নিঝ'র, নদীপ্রবাঁহ, সঙ্গম, ও নির্শল জল জলাশয় 
সকলে অপুর্ব শোভা সমুদ্ভুত হুইয়াছে। শরভ, শারদ, ল, 
স্বশযৃথ, মহামত মাতজ, মহিষ ও রুরুশ্বণ ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতেছে । এতদৃ(ভিন্ন অনেকবিধ দিব্যভাবে মনোহর 
শোভা বিস্তার হুইয়াছে। অযোধ্যাধিপতি মনুনন্দন মহা- 
বীর ইক্ষাকু ধন্থ্পানিও পরম কৌতুকাঁবিষ্ট হইয়া, চতু- 
রঙ্গ সেনাদল ও ভার্্যার সহিত এবংবিধ বিবিধশোভা- 
সম্পন্ন মহীধর আশ্রয় করিলেন । 

এঁ সময়ে, মহাঁবল বরাহ গুরুও শিশুপ্রমুখ বহুসহখ্য 
শুকরগণে পরিবৃত ও ভার্ধ্যার সহিত মিলিত হইয়া, গ্জা- 
তীরের সমস্তা্, মেরুভুমি আশ্রয়পূর্ববক, যে স্থানে অব- 
স্থিতি করিতেছে, বীর লুব্ধকণ্ণণ কুক্কুরসয়ুহ সমভিব্যাহাঁরে 
তথায় তাহার পুরোৌবত্তর ছইল। তন্র্শনে বরাহু পরম 
হব হুইয়?, ভার্ধ্যাকে সম্বোধন করিয়া কছিল, প্রিয়ে! 
অবলোকন কর; বীরবর কোশলেশ্বর সমাগত এবং আমাকে 
উদ্দেশ করিয়', ম্বগয়াক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমি ইহার 
সহুত সুরাসনুরগণের হর্ষবর্থন তুয়ুল যুদ্ধ করিব । সশর- 
শরালনধারী মহাঁতেজ। মন্ুনন্দন তাহার এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, হর্ষসহুকারে স্বীয় ভার্ধারে কহিলেন, প্ররিয়ে ! 
অবলোকন কর, স্ব্নরঘাতিগণের সুছ্জের্জের এই - ঘোরকা য় 
বর।হু পরিবারবর্ণে বেষ্টিত হুইয়1১ মহু।মেঘের ন্যায় গরর্জন- 

পুর্র্বক সুদ্ধার্থ আমারে আহ্বান করিতেছে । অদ্য আমি 
ইন্ছারে নিশিত পাঁয়ক প্রহারে সংহার করিব! প্রিয়তমা 
ভার্য্যাকে এই প্রকার সম্তীষণপৃবর্ধক লুন্ধকদিশকে কহিলেন, 
ভোমরা! নকলেই শূর ও মহাঘোর শৃকরকে প্রেরণ। কর। 

১৮৪ 



হও পদ 
১ ৰনচারী লুন্ধকগণ ই রূপে প্রেষিত হইয়া » বল, তেজ, 
 পরাক্রম ও শৌর্ধ্য প্রকাশ পুরঃসর বায়ুবেশে শুকরের 
প্রতিকুলে ধাবমান হুইল । এবং বিবিধ অস্ত্র শত্্র ও 
শাণিত বাণপরম্পর। প্রয়োগ পুবর্বক সেই বীরবূপী বরাঁহুকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিল । 

সকল) কহিল, বাণ, তোমর ও শাণিত শুল সকল 

শৃকরকে বিদ্ধ করিয়া, অরণ্যচত্বরে হি [রিমধ্যে যত্রতত্র 
পাতিত হওয়াতে, বোধ হুইল যেন মেঘ সকল বর্ষণ করি- 

- তেছে। এঁ সময়ে সমুদায় শুকরবল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়া, 
গভীর শীজ্্জন আ'রস্ত করিল । | মহাবল বরাহ তত্তৎ ফুথ- 
পতিগণে পরিৰৃত হইয়া, লমরসাগরে অবতরণ পুব্বক ঘুর- 
ঘুরারব সহকারে লুন্ধকদিণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল । 
শত শত মহাঁবল কুক্করবল তাহাকে চতুর্দিকে বেষঈটন 
করিল। এঁ সময়ে তদীয় কুটুন্বদল রণে বিমুখ হইলে, নে 
রাজাকে দর্শন করিয়া, হর্ভরর পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণ 
সমভিব্যান্ারে শরবেণে অতিমাত্র তাড়িত হইয়া, স্থিরভাঁবে 
অধিষ্ঠিত হইল । তাহাতে লুব্ষকগণ তাহাদের অভিমুখে 
গমন করিল এবং কুকুর সকল তাহাদিগকে দংস্ট1 দ্বার! 
আঘাত করিতে লাগিল । মেই বেগধারণ বশতঃ হস্ত ও 
পাঁদ ছিন্ন হইলে, এ বরাহ মুলচক্রে সমাগত হইয়া স্বীয় 
তেজঃ প্রভাবে মুখাগ্র ও দংস্টার আঘাঁত পুবব্ক শত শত 
লুক্ধককে বিনাশ করিল, এবং ভূপতির অধিষ্ঠিত গুরদেশে 
গমন করিয়া, আপনার পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবদিগকে 

তেজোবলে রক্ষা করিতে লািল এই রূপে ক্রোধভরে 
কোশলপতির সুবিপুল সৈন্য সত্রাসিত করিয়া, সঙ্গর 
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| দানে পরিপূর্ণ হইয়া, উহার সহিত ুন্ধ শ্রতীক্ষার অব- 
স্থিতি করিল ! সংগ্রামে তাহার লাতিশয় টৈপুণ্য ছিল । 
খেই জন্য সে রণ পরিত্যা করিল না। ক্রোধভরে সুতীন্ষ 
দত্ত সহিত তুণ্ডাগ্র দারা ধরাতল ক্ষোভিত করিয়া, ঘর্ধর- 
রলবসহকুত হুক্কার সহকারে নৃপর্ততিকে আহ্বান করিতে 
লাগিল। তৎ্কালে বিঞুর ন্যাঁয় পরাক্রমবিশিষ্ট মন্থু- 
নন্দনকে দর্শন করিয়া, আনন্দে তদীয় দেছ রোমাঞ্চিত 
হুইল । 

মহারাজ ইক্ষ্ণাকু তদীয় পৌরুষ পরিদর্শন পৃর্রবক মনে 
মনে বরাহরূপী ভগবানকে চিন্তা করিয়া, বিশাল শুল 
ঘবার! তাহার বক্ষঃস্থলে নির্ধাত বিদ্ধ করিলেন । এবং অভি- 
বন্তী সৈনিকদ্দিগকে বারৎবার গ্রহণ কর বলিয়া, তাহার 
বিনাশ জন্য প্রেরণা! করিতে লাগিলেন । টসনিকগণ তীহার 
বাক্য আকণন পুর্বক কহিল, মহারাজ! এ অতি লামান্য 
শুকর, এরই বলিয়া! ধন্ুর্ধারণ পুর্ববক প্রচণ্ড ভাব পরিগ্রহথ 
ও তৎক্ষণাৎ স্ববাহুননমুহ সমভিব্যাহারে তাহার অভি- 
সুখে মন করিল এবং অতিমাত্র আশুবেগ বারণদিগকে 

প্রেরণ। করিতে লাগিল ! তৎ্কালে মকলেই খড়গ, তোমরঃ 

বাণ, ভিন্দিপাল, মুদ্গার ও পাশহস্তে ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে 
তৎপর হুইল। কিন্তু কেহই তাহারে পরাস্ত চা 
পারিল ন1!। £জ ও অশ্বগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । এ সময়ে 

সেই রগছুর্জ্জন সহ্য বরাহু কখন দৃষ্ট, কখন অদ্ রর 
লাগিল; কখন ভটদিগকে চরণ, কখন বা বির 
মর্দন করিতে লাগিল ঃ এবং স্বপক্ষীয় শুকরদিগের সমর্থন . 
পূর্বক প্রতিপক্ষীয় মহা ভটদিগের অন্বেষণে প্ররুত হুইল"! 



ধু 'খঅনস্তর ভাাদ্দিকে মর্দান করিয়া, ক্রোধভরে অয়ণলোচন 

হইয়1, শব্দ করিতে লাগিল । 
মছাঁবীর মনুনন্দন সেই মধাকায় মেধনিন্বন রণ 

বরাহুকে এরূপে যুদ্ধ করিতে দেখিয়।, সমররঙ্গে বিলসিত 
হুইয়া, প্রতিগর্নে প্ররুন্ত,হইলেন এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে 

ধীরভাব অবলম্বন করিয়!, শোভা! পাইতে লাগিলেন ! 
তৎকালে শুকরের মুরখখদংক্রী বিছ্যুতের স্যার উল্লসিত হুইয়। 
উঠিল | কোশলপতি দেখিলেন, শুকর রণস্থলে একাকী 
কোন মতেই শরপাঁতে বিনষ্ট হুইতেছে না প্রত্যুত, বন্থ- 
তর অস্ত্রশস্ত্ে আহত হুইয়াও, পুনরায় যুদ্ধ প্রার্থনা! করি- 
তেছে। তদ্র্শনে তিনি পুনরপি নৈনিকদিগকে কহিলেন, 
তোমরা বলপুর্ধক নিশিত শর প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ ও 

তেজোবলে এই শৃকরকে গ্রহণ কর। তিনি ক্রোধভরে 
এইপ্রকার কছিলে, সেই সমরছ্জ্জয় সৈনিকগ্ণ সকলে 
সমবেত হইয়া পাশ হস্তে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল। তাহা- 
দের মধ্যে সংগ্রাম নিপুণ কেহ কেহ সেই শুকরের চতৃ- 
দ্দিকে সুপ্রযুক্ত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাঞ্গিল। এবং 

কখন চক্রাঘাতে, কখন হর্ধর ও স্ুবিপুল খড্াঘাতে তাহারে 

আঁঘাত করিতে প্রত হইল । তখন শুকররাজ নিরতিশয় 

ক্রুদ্ধ হুইয়া, পৌরুষ সহকারে প্রাস 'লকল ছেদনপৃর্ব্বক 
অন্যান্য মহাশৃকর সমভিব্যাহারে লংগ্রামে অবতরণ করিল । 

এবং ত্রিধার শোণিত প্রবাহে অভিষিক্ত হুইয়া, করতুগড 
প্রহার পুরঃসর হয়গণের শিরোদেশে পদাঁধাত করিয়?, 
তাহাদিগের অনুনরণে প্ররতত হইল অনস্তর সংহার 
কৌতুকে মগ্ন ও রোবাবিষ্ট হইয়া, স্বীয় সৃতীক্ষ দংজ্রাগ্র 
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প্রশ্থার করিয়া, বীরবর পদাঁতিদিগকে নিপাতিত ও গজ 
সকলের কুত্ত বিদারণ করিতে লাগিল। ততকালে শুকর 

ও লুক্ধকগণ রোষারুণ নেত্রে পরস্পর মিলিত হইয়া, ঘোর-' 

তর সংগ্রাম আর্স্ভ করিল! এবং পরস্পর আঘাত ও 

প্রতিঘাত করিতে লাশিল। তাহাতে লুহ্বকগণ শুকরগণ 
কর্তৃক এবং শুকরগণ লুন্ধকগণ কর্তৃক আহত হইয়া, প্রাণ- 
পরিত্যাগপুর্ব্বক ক্ষতজোক্ষিত শরীরে ধরাঁতল আশ্রয় করিল, 
রাজন্ !. লুন্ধকণ দংস্রাবাঁতে ও শু করগণ বাণচক্রে নিহত 

হইয়া, এইরূপে 'পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে সেখানে পতিত 
হুইল; অধিকন্তু কোন কোন শুকর একবারেই বিনষ্ট হইল; 
কেহ কেহ বা ভীত হইয়। ছর্গমধ্যে, কুঞ্জ প্রান্তরে, কন্দরান্তে, 
ও গুহাস্তরে পলায়ন করিল। ত্র তত্র নিপতিত বাগুরা, 

পাশ, জল, কুটক, পঞ্জর ও নাড়ী সমূহে রণভূমি পরিপুর্ণ 
হুইয়। উঠিল । 

এই রূপে শুকর ও লুব্ধকগণ খণ্ডে খণ্ডে বিদলিত হইয়ন, 
প্রাণত্যাগ পুর্ব স্বর্গে গমন করিল। একমাত্র বরাহু 

ুস্ধার্থা ও বলদর্পিত হইয়া, প্রিয়তমা! দরিতা ও পুত্রপঞ্চক 

সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিল । তদ্দ- 

নে শৃকরী তাহারে সম্বোধন করিন! কহিল, নাথ! আর 
কেন? আমারাও এই বাঁলকদিগের সহিত এই বেল 

প্রস্থান করি। তচ্ছবণে শুকর নিতান্ত হুর্ষিত হয়! কহিল, 
পরিয়ে! রণে ভঙ্গ দিয় কোথায় গমন করিব ? পৃথিবীতে 
কুত্রাপি আগার স্থান নাই। আমি পলায়ন করিলে, এই 
শৃকরকুল বিনষ্ট হইবে। ছুই নিংহের মধ্যে এক শুকর 
জল পান করিতে পারে $ কিন্ত শৃকরদ্বয়ের মধ্যে এক সিংহ 



কখন সলিলপানে সমর্ধ হয় না। ॥ শৃকরঙ্গাতির এইপ্রকার 
, বলোৎকর্ষ দেখিতে পাঁওয়। বায় । আমি সেই জন্যই বলি- 

তেছি, ভঙ্গ দিয়! কোথায় গমন করিব । বিশেষতঃ, বন্থু- 

মঙ্গল সাধন ধশ্ম আমার পরিজ্ঞাত আছে । যে যোদ্ধা কাম, 

লোভ, ভয় বশতঃ রণতীর্থ পরিত্যাগ করিয়।, প্রণষ্ত হয়, 

নিশ্চয়ই নে পাপাভাগী হইয়া! থাকে । কিন্তু যে যোহ্ক- 
পুরুষ নিখিল শত্্রনংঘাঁত সন্দর্শনপুব্্বক হর্যাবিষ্ট হুয়, সে 
শতপুরুষের উদ্ধার ও বৈকুগ্লোক লাভ করে । কলতঃ, 
ষে ব্যক্তি বীর, শস্ত্রনঙ্কূল সংগ্রাম তাহার অতিমাত্র প্রীতি 
বিধান করে 1 পুরুষ এরূপ যুদ্ধ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া, তাহাতে 
প্রব্ত্ত হইলে, যে পুণ্যকল প্রাপ্ত হয়, আবণ কর। তাহার 
পদে পদে ভাগীরথীসলিলে মহৎন্ান সমাহিত হয় । রণে 
তঙ্গ দিয়], লোভ বশতঃ গৃহে গমন করিলে, তাহার যেরূপ 
পাতি হয়, তাহাঁও শ্রবণ কর। এরূপ ব্যক্তি মাতৃদোষ 

প্রকাশ করে এবং কজ্রীজাত বলিয়। পরিকল্পিত হয়। 
বছেতে কি, যেখানে যজ্ঞ, যেখানে তীর্থ, যেখানে মহৌজ! 
দেবগ্ণ এব যেখানে সিদ্ধ চারণ ও খাবিগণ কৌতৃক দর্শন 
করেন, সেই বার প্রকাশনেই ট্রিলোক্য প্রতিষ্ঠিত! অতঞেব 
রণে ভঙ্গ দিলে ত্রিলোকবাশী ব্/ক্তিগণ তাহা দেখিতে 

পায় এবং লেই নিষ্বণ পাপাস্কে বরৎবার উপহান করিয়। 

থাকে । ধর্মরাজ ও তাহার হুর্ণতি দর্শন করেন, জন্দেহ 
নাই । কলতঃ, যেব্যক্তি যুদ্ধে শোণিত বহুন করে, তাঁহারই 
যশঃ, তাহারই সখ, এবং তাহারই অশ্বমেধ ফল ও ইক্্রলোক 
লাভ হয় “অফ্রি বরাননে! শুরপুরুষ সমরে শত্রজয় 
কর্ধিলে, লম্মমী ও বিবিধ ভোগ, এবং লম্মুখ রণে নিরাশ্রয় 



ভুমিখড| ১৮১ 

হইয়া প্রীণত্যাঁণ করিলে, পরমলোক ও দেবকন্থু। গ্রা্ড 
হন। আঁমি এবংবিধ ধর্ম অবগত হইয়া, কিরূপে পলায়ন 
করিব। অতএব এই বীরবর মন্ুপুত্র মহারাজ ইক্ষাকুর 
সহিত নিশ্চই যুদ্ধ করিব। তুমি পুন্রদিগ্নকে লইয়া গৃহে 
যাঁও এবং সুখে জীবন যাঁপন কর । 

শৃকরী তদীয় বাক্য শ্রবণে কহিল, নাথ ! 'আঁমি তোমার 

তা, স্সেহপুর্ণ হস্ত ও রতিক্রীড়ায় নিতান্ত বদ্ধ হুইয়! 

আহি । তোমারে কিরপে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান কারব। 

অতএব এই পুত্রণ সমভিব্যাহারে তোমার সমক্ষে 
প্রাণত্যাগ করিব ! 

রাঁজন্! পরম্পর হিতৈষিতা বশংবদ হইয়া, এই 
প্রকার নত্তাষণ পূর্বক সেই শুকরদম্পতী যুদ্ধার্থ কৃত- 
নিশ্চয় হুইল | এবং মহামতি মহাবীর বেোঁশিলপতিকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল। বর্যানমাগমে জলধর যেরূপ 

বিদ্যুদ্বিকাঁশ সহকাঁরে ঘোর গতীর গর্জন করে, শুকর- 
রাজও সেইরূপ প্রিয়তম! সমভিব্যাহীরে গর্জন করিয়ী। 

খুরাগ্র দ্বারা রাজাকে আহ্বান করিতে লাগিল । নর- 

পতি পরমপুরুষার্থ স্বরূপ বরাহকে একাঁকী গর্জন 
করিতে দেখিয়া, সংগ্রামজৈত্র বেগ ধারণ পূর্বক নিরতি- 
শয় সুখী হইলেন। ... 



পঞ্চচত্বারিৎশ অধ্যায়। 

সুকলা কহিল, রণছুর্ধর ছুঃসহ বরাহু স্বীয় হূর্ঘার 
নৈ্তানিগিকে জয় করিল দেখিয়া মহীপতি নিতীন্ত 
রোষাবিষ হইলেন এবং কালানল সদৃশ বাণ ও শররা- 

সন গ্রহণ করিয়া, অশ্বারোহণে ধরাঁতল সমুলেখনপূর্ববক 
বেগভরে তদীর় সম্মুখে অধিষ্ঠান করিলেন। শৃকরযূথ- 
পতি নেই অনন্তবলপৌরুষ মহীপতিকে অশ্বারঢ দেখিবা- 
মাত্র তাহার সম্মুখীন হইল। এবং রোষভরে খুরাগ্র 
ঘার1 ভূমিতল বিদীর্ঘ করিয়া, স্বীয় বলে গর্জন করিতে 
লাগিল। অনস্তর নরপ্তির নিখিল শরে আহত হইয়া, 
সহন1! তদীয় অশ্বের পদতলে প্রবিষ$ হইল ! তদর্শনে 
দেই পরম বেগ্গামী অশ্ব তাহারে লঙ্ঘন করিয়া, 
সুবিপুল বেগভরে বিচরণ করিতে লাঁগিল। নরপতিও 

তাহারে নিশিত খজ্োর আঘাঁত করিতে লাগিলেন । 
তথাপি মে বিষণ হুইল না। প্রত্যুত বেগ্তরে চরণ 
প্রহার ' পূর্বক তদীয় বল নিহত এবং তুণ্ড দ্বার! 
আঘাত করত অশ্বকে ধরাতিলে নিপাতিত করিল। 

অনন্তর মন্থুপু্রের নিশিত শরবরে বারংবার আহত 

হইয়া, বেগ খবদীকৃত হইলে, সেই শৃকরযূথপতি 
পৌরুষ তেজে সমুন্নত হইয়া, গর্জন আরত্ত করিল। 
এইরূপে অশ্ব, রথ হুত ও পতিত হইলে; মে নৃপতির 
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* নীড়মধ্যে সমাগত ও তথায় স্ুরিকণে।ে আহত হুইয়া, 
সহসা মুঙ্ছিত ও পতিত হুইল। কিন্ত পুনরায় উশবান 
পুর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইল। তৎকালে শোণিভ প্রবাছে 
রোঁমরাজি অরুণায়িত হওয়াতে, তাহার ঘুর্তি অতিশয় 
বিকৃত হইয়া উঠিল। তথাপি ?স নিরত্ত হুইল না । 
প্রহ্যত ফুদ্ধবাসনায় নরপতির সম্মুখীন হইয়া, মছা- 
মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন এবং রথনীড়গভ কোঁশল- 

, পতিকে তুগ্ড ছারা আঘাত করিতে লাগিল। তক্ষর্শনে 
মন্থুনন্দন গদা গ্রহুণপূর্ধক তাহারে আহত করিলেন । 
সে তৎক্ষণাৎ শিরিমধ্যে নিপতিত হুইল এবং প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়। বৈকুণ্টে গমন করিলেন। 

এইরূপে শুকররাজ ঘোঁরতর ঝুদ্ধ করিয়া, অবশেষে 
হুত ও গতাহ্থ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলে, দেবগণ 
পরম পরিতুষ্ট হুইয়া, তাহার উপরি মনোহর কুন্ধুষ ও 
সম্তানক সৌন্তভ এবং কুঞ্ুম ও চন্দন বৃঙ$ি আরস্ত 
করিলেন। তণুকালে সেই শুকররাজ দিব্যরপ চতুতুর্জ 
ধারণ করিয়া, দিব্য অন্বরভুবণে বিভুধিত হইয়া, স্বীয় 
তেজঃপ্রভাবে নরপতিসমক্ষে দিবাঁকরের ন্যায়, প্রতিভাত 
হুইল। অনন্তর সুররাজ ও সিবগণে পুজ্যমান হুইয়। 
দিব্যযানে আরোহণপুর্বক দিব্যলোকে গমন - করিল । 
তথায় আপনার প্রব্বদেহ প্রাণ্ড ও পুনরায় গন্ধব্বগাণের 
অধ্িরাজ হইল । 

১৮৫ 



ষট চত্বারিংশ অধ্যায় 

স্নকল। কহিল, অনন্তর লুন্ধকবল দারুণ শুল ও ভয়ঙ্কর 

পাশ গ্রহণ করিয়া, শৃকরীর প্রতি ধাবমান ছইল। শৃঁকরী 
কুটুত্বসহিত স্বামীকে সমরে প্রাণত্যা করিতে দেখিয়া বালক 

পুক্রদিশকে দূরে লইয়া শিয়া, শোৌকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিতান্ত 

হঃথিত হইয়া! কহিল? মনীয় মহাত্মা ভর্ত। বৈরকর্ প্রভাবে 

খষি দেবগণের পুঁজিত হহয়া, স্বর্গে গমন করিলেন । 

আমিও বীরব্রত অবলম্বন পূর্বক, তদীর অধিষ্ঠিত 
প্রদেশে গমন করিব? এইরূপ কৃতনশ্চয় হইয়।, 
পুক্রদিগের প্রতি চিস্তা করত কছিল, , এই বংশধর 
পুল্রচতুষ্টপ্র যাবৎ জ.বিভ থাকিবে, তাবৎ নেই মহাত্ম' 
মহাঁবল্প শুকর জীবিত বলিয়৷ পরিগণিত হুইবেন। 

যেছেতু, আত্মাই পুন্ত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। এক্ষণে 
কি উপায়ে পুভ্ত্রদিগের রক্ষা করিব। এই প্রকার 
চিস্তাপরায়ণ। হুইয়?, পরম প্রকাশসম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ গিরি- 
সঙ্কট দর্শনপূর্ববক, পুল্রগণ সমভিব্যাহীরে তথায় গমন 
করিল । এবং অতিমাত্র মোহিত হুইয়া৷ তাহাদিগকে 

কহিল, বশ্সগণ ! আমি বাব, অবস্থিতি করি, তাবু 

ভোমরা গমন কর। - 

তাহাদের জ্যেষ্ঠ কহিল, মাঁতাকে ভ্যাগ করিয়া, 
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* সামান্য জীবিতলোকে কি রূপে গষন করিব? এ্রেরপ 
জীবনে ধিক! অতএব আমি রণে শক্ররুল সংহার 
করিয়া, পিতার খণ পরিশোধ করিব! তুমি আমরি 
এই কনীয়ান্ ভ্রাতা ও জ্্রীদিগকে গ্রহণ করিয়া, কপ্দরে 
গমন কর। যেব্যক্তি মাঁতান্পিতাকে ত্যাগ করিয়।, 
প্রস্থান করে, সেই পাপাস্বা কৃমিকোটিলমাকুল কৃমি- 
যোনিগ্রাপ্ত' হয় । 

শুকরী অতিমাত্র হঃখিত হুইয়? কহিল, বস ! আমিই 

বা তোমারে ত্যাগ করিয়া, কি রূপে গমন করিব ! আমি 

যার পর নাই পাঁপকারিণী । যাহা হউক, এই পুত্রত্রপ় 
গমন করুক | এই বলিয়া! উভয়ে সেই তিন জনকে পুরো- 

বত্তাঁ করিয়া, সকলের সমক্ষে ছুর্গ মার্গে প্রস্ক'ন করিল। 
এবং তেজ ও বলে বারংবার গর্জন করিতে লাশিল । 

লুন্ধকগণ তদ্দর্শনে মহ্থারাজশোচরে নিবেদন করিল, 

রাঁজন্ ! তিনু জন হর্গমার্গে প্রেরিত হইয়াছে । এক্ষণে 
জননী ও পুত্র উভয় স্বীয় পথ বুঝিয়), অবস্থিতি করি- 
তেছে। এই বলিয়৷ তাহার খড়া, বাণ ও ধন্ু ধারণ পূর্বক 

তাহাদের অন্থুলরণ এবং স্থুতীক্ষ চক্র, তোমর ও যুষল 

সহায়ে আঘাত আরস্ত করিল । তাহাতে পুত্র মাতাকে পৃষ্ঠ- 

বর্তিনী করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ যুদ্ধে প্ররুত্ত হইল এবং কাঁছাকে 
ংজ্টাঘাতে নিহত; কাহাকে তৃগ্ডাঘাতে পতিত, কাহাঁকে 

খুরপ্রহারে সংহার করিয়া কেলিলু? শুর লুদ্ধকগণ 
“ ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল 

শুকর পরম হৃত্র হইয়া, পিতার পুর্বনিদেশ অস্থনাঁযে নর- 
পির সম্মুখে গমন ও ত্রীহাঁর সহিত বুদ্ধ আরস্ত করিল | 



২৮৬ . পদ্মপুরাপ । 

তক্ষর্শনে মহ্থাতেজা মন্থুনন্দন বাণপাণি ও ক্তোদ্যম হুইয়ণ, 
অর্ধচজ্ান্গুকারী নিশিত শরে বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ সে 
সত ও 'ভুমিতলে পতিত হইল । 

এ সময়ে দারুণ পুত্রমোছে অভিভ্রত হুইয়া, শুকরা 
স্বয়ং যুদ্ধে প্ররত্ত হুইল এবং তুণগ্ডাঘাতে লুক্ধকদিগকে নিহত 
করিতে আরসম্ত করিল । তাহাতে কেছ কেছ ধরাতলে 

পতিত, কেহ পলায়িত ও কেহ কেছউপরত হুইল । তদনস্তর 

শুকরী মাহাভয়বিপায়িনী ক্ৃত্যার ন্যায়, দৎক্টীর আঘাত 

পুর্ববক সৈন্যদিগকে মদ্দন করিতে লানিল। তদ্দর্শনে 
দেবরাঁজনন্দিনী স্থশ্রবা রাজাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 

নাথ ! এই শুকরী আপনার লকল সৈন্যই সংহার করিল । 
আপনি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন, বলুন । রাঁজ' 
কহিলেন আমি স্ত্রীহত্যাপাতকে লিপু হুইন্জে অভিলাধী 
নছি। যেহেতু, টৈবতগণ আ্্ীবধে মহান দোষ নির্দেশ 
করিয়াছেন £ সেই হেতু ইহ্থারে বধ করিব না! । কোন ৰপে 
প্রেষণ! করিব । সুন্দরি! আমি ইহার বধনিমিত্ত পাপে 
নিতাস্ত ভীত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি বিরক্ত 
হইলেন 

এদিকে বর্ঝর নামক লুন্ধক শুকরীকে সৈনিকগণের 

স্ুহঃলহু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, সুবেগবিশিষ্ট নিশিত বাণে 
বিদ্ধ করিল । মে বাণবিদ্ধ হুইয়া, শোণিতধরায় পরিপ্ল ত 
ও সাতিশয় শোভয়ান।? হুইল এবৎ সহসা ধরাঁতিল আশ্রয় 

করিল । অনন্তর উত্থান পুবক তৃণ্ড দার ঝর্ঝরকে নিহত 
করিল । ঝবঝরও সেই হুতগ্রাতিউ অবস্থায় দারুণ খড়গ 
গুহার করল 1 ভাছণতে শুকরী বিদলীরুহ কইয়া, বিপুল 

০৮০০ 
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নিশ্বান পরিত্যাগ এবং মুচ্ছণন্থবিত ও নিরতিশয় ক্রেশীবিষ্ট 

হুইয়?, ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে লানিল | 

সগ্তচত্বারিৎ শ অধ্যায় 

সুকল। কহিল, পুত্রবৎ্সলা শৃকরশীকে তদবস্থ দর্শন 

করিয়। জুশ্রব। অতিশয় করুণাবিষ্ট হংলেন এবং তৎক্ষণাৎ 

তদীয় সকাশে গমন করিয়া, সেই রণশোভিনীর মুখে ও 
সর্বাঙ্গে শীতল সলিল সেক করিতে লাগিলেন । কছিলেন, 

ভ্রে! সমাশ্বস্ত হণ্ড ঞেবং ক্ষণকাল জীবন ধারণ কর। 

শুকর তুন্বর মানুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিল, দেবি ! 
আপনার কল্যাণ হুউক। যেহেতু, আপনি আমারে 
অভিষিক্ত করিলেন এবং আপনার দর্শন ও সম্পর্কব*তঃ 

অদ্য আমার সমস্ত পাতক বিনাশিত হইল । 

সুশ্রবা নেই অদ্ভুতাকার মহদৃবাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহছিলে, অদ্য আশ্চর্ধয দর্শন করিলাম | তুমি মান্ুষী বাণী 

প্রয়োগ করিতেছ । বলিতে কি, তুমি পশুজ:ত | তথাপি 
তোমার বাক্য স্পষ্ট ও পশৌষ্ঠবর্কিটিষ্ট এব স্বরব্যঞ্জন 
সংযুক্ত ও অতিশয় সংস্কারসম্পন্ন । এই বলিয়া! তিনি হর্য* 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সাহস লহুকাঞ্জে স্বামীকে সধোঁধন 
করিয়! কহিলেন, মন্ারাঞ্জ! অবলোকন করুন, শুকরী 
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পশুযবোনি হইয়াও, মানুষের ন্যায়, জন্মাস্তরীণ সংক্ষার 
বলে পরম সংস্কু তবাক্য প্রয়োগ করিতেছে । 

জ্ঞানবানগণের অগ্রগণ্য মহারাজ মনুনন্দন শ্রবণ 

করিয়। কহিলেন, আমি কখন এরূপ অত্যাশ্র্ধ্য ব। অদ্ভুত- 

প্রকার ঘটনা শ্রবণ বা দর্শন করি নাই। অনস্তর তিনি 
প্রিয়তমা সুশ্রবাকে পুনরায় কন্ছিলেন, শুভে! তুমি এ 
কল্যাণীকে জিজ্ভানখ কর, ও কে? 

সুশবা নরপতিবাক্যে শুকরকে জিজ্ঞালা৷ করিলেন, 
ভদ্রে! তুমি কে? তোমায় অতিশয় আশ্চর্য্য দেখিতেছি। 
পশুধষোনি হুইয়াও, তুমি মনুষ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। 
ভোমার এই বাক্য সৌষ্ঠবও জ্ঞানসম্পন্ন | স্বীয় পুর্বব চেহিত 

নির্দেশ কর এবং তোমার এই মহাভট মহাত্মা ভর্তীই 
বা কে, তাহাও কীর্তন কর। এই মহ্াবীর্ধ্য পুর্ব্বে কে 
ছিলেন, যে, স্বীয় পরাক্রমে খর্ণে গমন করিলেন? কলতঃ, 
আপনার ও স্বামীর পুর্ববানুচ্রিত সমস্ত কীর্তন কর । মহ- 
ভাগ? সুশ্রব। এই বলিয়া বিরত হুইলেন। 

সুকরী কহিল, ভদ্রে ! আপনি ষখন জিজ্ঞাসা করিতে- 

হেন, আমার ও এই মহাত্মার সম্ুদায় পুর্ববচরিভ কীর্তন 
করিব। আমার স্বামী এই মহাপ্রাজ্ঞ পুর্বজন্মে রঙ্জবিদ্যা- 
ধরনামধেয় গন্ধাবর্বছিলেন। ইনি অতিশয় গাতপপ্ডভ ও 
সমুদয় শাস্তার্ের বিশেষজ্ঞ । তৎকালে সুুনিসত্তম মহা- 
তেজ পুলফ্ট্য চারুকন্দ্রবিরাজিত মনোহর নিঝ রধৌত 
শিরিবরশ্রেঠ মেরুপর্বত আশ্রয় করিয়', নির্ব্লীক চিত্তে 
তপশ্চধ্যায় প্রবৃত হুইয়াছিলেন | * একদ! রজবিদ্যাধর 
স্েচ্ছাক্রুমে ভথায় সমাগত হইয়া, রক্ষশাখণ আশ্রয় করিয়? 
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স্বরতালনমন্থিত স্রন্বর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গীত অবণে 
মুনির মন ধ্যান হুইতে বিচলিত হইয়! গেল । তাহাতে তিনি 
সেই গানপরায়ণ বিদ্যাধরকে কহিলেন, তোমার এই দিব্য 
সঙ্গীতে দেবগণও মোছিত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। 
সুব্রত! অদ্য তোমার এই শ্ুুন্বর স্ুপবিত্র তালমানলয় ও 
মুচ্ছনী সহিত ভাবময় গীতগুভাবে আমারও মন ধ্যান 
হুইতে বিচলিত হইয়াছে । অতএব তুমি এই স্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়।, অন্যত্র প্রস্থান কর । 

বিদ্যাধর কহিল, আমি এখানে আত্মজ্ঞানানুরূপিণী 
বিদ্যা সাধন করিতেছি । ন্বর্শলোকে কেহ কখন আম, দ্বার! 
কিছুমান্ত্র ক্লেশিত হয় নাই। দেবতামাত্রেই মদীয় দিব্য 
সঙ্গীতে সন্তৃষ্ট হইয়। থাকেন। স্বয়ং মহাদেবও গীতমানে 

আকৃষ্ট হয়েন। একমাত্র গীতই সর্বরস এবং একমাত্র 
গীতই আনন্দ বিধান করে! শৃজারাদি সমুদয় রস, লযু- 
দায় শাজ্ু ও সম্মুদাঁয় বেদ এই গীতেই প্রতিষ্ঠিত এবং 
স্বশোতিত হয়। সম্দায় দেবতাঁও গীতে সম্তষ্ট হুইয় 
থাকেন, লন্দেছ নাই। আপনিই কেবল আমারে বারণ 
করিয়।, ইহার নিন্দা করিতেছেন! ইহা! আপনার যাঁর 

পর নাই অন্যায় । 
পুলন্ত্য কহিলেন, তুমি লত্য বলিয়াছ* গীত বন্থপুণ্য 

বিধান করে | তথাপি অভিমান ত্যাগ করির।, মদীয় বাক্যে 
কর্ণপাত কর? আমি গানের নিন্দা বা তাহার অন্যথা 
বাদ প্রয়োগ করিতেছি না । কিন্তু মন নিশ্চল ন৭ হইলে, 
চতুর্দশ বিদ্যাও কখন একতঃ মঙ্গল বিধানে লমর্থ অথব! 

প্রাশিগণের সিন্ধি সম্পন্ন হয় না! অপিচ, একচিততাই 
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তপস্থা ও মন্ত্র পিদ্ধির একমাত্র সাধন । মনের তি 

এই, এক্লাগ্র না হইলে, আত্মাকে ধ্যান হইতে বিষয়রসে 
চালেত ক রয় থাকে । এই জন্তা, যেখানে শব, রূপ ও 

যুবতীসঙ্গের নাম মাত্র নাই, খবষিগণ তপঃসিদ্ধির.অভিলাষে 

তাদৃশ স্থানে গমন করেন। . তোমার এই গীত অতিশয় 
মনোহর ও নিরতিশয় সুখপ্রদান করে। ফলতঃ, খষিগণ 

অরণ্য আশ্রয় করিয়াই, তপশ্চর্ষ্যায় প্র্রন্ত হয়েন। অত- 
এব তুমি জন্য প্রস্থান কর। নতুবা! আমাকে গমন 
করিতে হইবে | 

বিদ্যাধর কহিল, যিনি বিষয় সুখের সম্পর্ক সন্ত্বেও 

আত্মাকে প্রক্কৃত পথে যোজিত করেন, তিনিই তপস্থী, 

তিনিই ধীর এবং তিনিই যোগী বলিয়। পরিগণিত হুয়েন | 
যিনি শব্দ আুবণ ও রূপ দর্শন করিয়াও, ধ্যানযোগ হইতে 
বিচলিত না হয়েন, তিনিই ধীর ও পরম তপস্বী। আপনি 

তেজে হীন ও উন্দ্রিয়ণণের আয়তীকুত। আপনার কিছু- 
মাত্রই সামর্থ্য নাই। বীর্ধ্যহীন পুরুষগণই বন পরিত্যাগ 
করিয়] থাকে । সে যাহ1! হউক, এই পর্ধভ যেরূপ দেব- 
গণের, সেই রূপ লয়ুদায় জীবগণের £ তোমারও আমার 
সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার । তবে আমি কেন এই 
অনুত্তম অরণ্য ত্যাগ করিয়া! ষাইব। অতঞেব তোমার 
যেরূপ অভিরুচিঃ তদন্ুনারে তুমি অন্যত্র গমন ব এরই 

স্থানেই আধিষ্ঠান কর। গীতবিদ্যাধর ভীহারে এই রূপ 

নস্তাষণ করিয়া, পুর্বববৎ গানে প্ররৃত হইল । 

যুনিণত্তম মেধাবী পুলন্ত্য তদন্ত, উত্তর শ্রবণ করিয়া! 
চিন্তা করিলেন, যে কোন উপায়ে ইনার প্রতি বিধান 
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কর] কর্তব্য। এই ভাঁবিয়৷ তাহারে মার্জন। পুর্র্বক অন্যত্র 
প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় যোথানন বন্ধন, কাম, 

ক্রোধ লোভ, মোহ বিসঙ্র্জন ও সবিশেষ পর্যযালোচন! 
সহকারে ইজ্িয়দিগকে বিষর হইতে আবর্জ্জন করিয়া, তপ- 
শ্র্য্যায় প্রব্ত্ত হইলেন! তৎ্কালে সেই মুনিপুজব এই 
রূপে অবস্থিতি করিলেন ! 

এদিকে খবিনত্ম পুলস্ত্য প্রহ্ান করিলে, বিদ্যাধর 

চিন্তা করিল, ইনি আমার ভয়বশতই পলায়ন করিলেন । 
বাহ! হউক, কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন এবং কিব- 
পই বা অনুষ্ঠান করতেছেন, দেখিতে হইবে । এই রূপ 

চিন্তানস্তর বরাহরূপ ধারণ করিয়।, তদীয় আশ্রমপদে 
গমন করিল | দেখিল, তিনি আনন বন্ধন করিয়1ঃ সম!- 

ধিস্থ হুইয়াছেন এবং তেজঃশিখাঁয় গ্রজবলিত হইতেছেন। 
তদ্দর্শনে তদীয় কফোভোৎুপাদনে প্ররত্ত হইল। এবং অসৎ 

চেষ্টার বশংবদ হুইয়া, তুণ্ডীগ্র দ্বারা তীহারে অর্জন! 
করিতে লাখিল। কিন্তু তিনি পশু ভাবিয়।, তাহার ছুশ্চে- 
ফিত ক্ষমা করিলেন । বিদ্যাধর তাহাতে ও বিনিরত্ত ন। হইয়া, 
তাহার অশ্ররে গিয়া, সুত্রপু্ীষ বিসর্জন এবং নৃত্য ও 
ক্রীড়া করিয়া, পতিত ও ধাবিত হুইতে লাগিল । মুনি- 
সত্তম পুলস্তয পশু ভাবিয়?, তাহাঁও মার্জন করিলেন। 

অনন্তর একদ] পুনরায় সেই বরাহু রূপে সমাথত 
হুইয়।, কখন অউ্রহাস্য১ কখন হান্য” কখন রোদন ও কখন 

সুন্বর সঙ্গীত সহকারে তীহারে চালনা করিতে আর্ত 
করিল | তদ্দর্শনে তিনি চিস্তিপরায়ণ হইলেন এবং তখনই 

বুঝিতে পাঁরিলেন, এ শুকর নছে। ছুরাচার বিদ্যাধর 
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. পুনরায় আমারে চালন। করিতেছে । কিন্তু আমি পশুবোঁধে 
এই পাপাত্মারে পরিহার করিয়াছি । এই রূপ অবগত 
হুইয়ণ, মহামতি সুনিশার্দদূল নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন 
এবং তাহারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে শাপ দিয়া কহিলেন, অক্রি 

মহাপাপ! যেহেতু তুমি শৃক্রূপে আমারে চালনা করি- 
তেছ, নেই হেতু পাঁপময় শৃকরযষোনি প্রাপ্ত হইবে । তখন 
নে 'অভিশগ্ত হুইয়।, পুরন্দর সমীপে সমাগত হুইল এবং 
ক.নাঁন দেহে সেই মহাত্মারে নিবেদন করিল, সহআাক্ষ 
মুনিপুজব পুলস্ত্য দারুণ তপস্যায় প্রবুত্ত হুইয়াছিলেন | 
তাহাতে আমি সেই তপঃগপ্রভাবস্থ খধিরে চালিত ও 
ক্ষোভিত করিয়াছিলাম । এই রূপে আমি অপনার কার্ধা 
সাধন করিয়াছি । কিন্ত তিনি শাপ প্রদান করিয়া, আমার 
দেবরূপ বিন করিয়াছেন । এক্ষণে আমি পশুযোনিতে 
পতিত, আমারে রক্ষা করুন । 

দেবরাজ এই বৃতাস্ত অবগত হুইয়া, তাহার সমভিব্যা- 
হরে গমন পুবর্বক খধিরাঁজ গুলজ্ত্যকে কছিলেন, স্বিজো- 
তম ! আপনি খত্বিক, অনুগ্রহপুব্বক ইহার অনুষ্ঠিত পাপ 
ক্ষমা করিতে হইবে । - 

পুঁলম্ড্য কহিলেন দেবরাজ ! আমি তোমার বাক্যে 
অতিমাত্র সন্তুষ্ট হুইলাম। ইক্ষাু নামে সর্ববশাস্ত্রার্থপারগ 
পরম ধার্শ্বিক মহ্থাবল মনুনন্দন মহারাজ হইবেন । এই 
বিদ্যাধর তীয় হস্তে 'নিহত হইয়া, পুনরায় পৃবর্ব স্বরূপ 
প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। 

দেবি! আপনার নিকট সব্ব্বত্তান্ত কীর্তন করিলাম | 
এক্ষণে আত্মরতান্ত, নিবোদতেছি, পতির সহিত শবণ 
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৯. করুন। আমি পৃবর্জন্মে গুরুতর পাতক অনুষ্ঠান করিয়া! 
ছিলাম । | | 

অফচত্বারিৎশ অধ্যায়। 

সুকলা কহিল, চারুসর্ধাঙ্গী ুশ্রবা শুকরীকে সন্বো- 
ধন করিয়া কহিলেন, শুতে ! তুমি পশুযোনি প্রাপ্ত হু 
যাও, কি রূপে সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, তোঁম7 

এবংবিধ মহাজ্ঞান কি রূপে লযুস্ভূত হুইল এবং কি রুশ: 

বা ভর্ভার ও আপনার পুর্বববতীস্ত অবনত হইলে ? 
শুকরী, কহিল, দেবী ! মদীয় পুক্রপৌভ্রগণ্ যুদ্ধ করির?, 

গ্রামে পতিত হইলে, আমার জ্ঞান বিনষ হয়। বিশে" 
ষতঃ, পশুভাবন্ুলভ মোহে আমি ম্বভাবতঃ আচ্ছন্ন । 

তাহাতে আবার খড়াবাণে আহত ও ম্বত্যুকবলে নিপতিত 

হুইয়|, বৈরুব বশতঃ আরও হতজ্ঞান হুইয়াছিল ! আপনি 

পবিত্র হস্তসলিলে আমারে অভিষিক্ত ক্রিলেন। এই 

রূপে ভবদীয় হস্ত বিনিঃসৃত সুশীতল পুণ্যসলিলে সব্বণঙ্গ 

নিক্ত হওয়াতে, আমার সমুদয় মোহ তিরোছিত হুইল? 

যেরূপ দিবাঁকরতেজে অন্ধকাঁররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রপ 
আপনার অভিষেক বশউঃ আমার লমুদায় পাতকও নিরস্ত 

হইয়াছে । এক্ষণে স্বকীয় পৃব্ববৃতাস্ত এবং পাপীয়সী আমি 



বে দি কত শররোন কিছ বা শ্রবণ 
? করুন ও 

কলিজনামক পবিজ্র জনপদে শ্রী'পুরনামক পত্তন জর ! 

আঁ শ্রীপুর লর্র্বসিদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণচতুয়ে, অধিষ্ঠিত । 
তথায় বন্থুদত্ত নামে দ্বিজরাজ বান করিতেন। তিনি নিত্য 

ব্রক্মচারবিশিষ্ট, সত্যধর্খে এঁকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদ- 
বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, পরম পবিত্রতা ও বিবিধ গুণের আধার 
এবং অতিশয় তেজস্বী, ধনবান্যসম্পন্ন ও পুক্রপৌন্ত্রে 

অলঙ্কৃত। আমি তীহাঁরই কন্য।। শুর্জার, অলঙ্কার, 
লোদর অন্থয় অথব বান্ধব আমার এ সকলের অভাব 

ছিল না? আমার জননী শ্রলবা ! আমি রূপে "দশনশী, 
হুইরা, ভাদৃশী সাঁধী জননী ও তাদৃশ মহাত্মা জনক হুইতে, 
সারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং যেরূপ রূপ, 

সেইরূপ ' অবর্বীলংকারে ভূষিত ও রূপযৌবনগর্কে মস্ত 

হইয়), কালষাপন করিতাম। আমারে দর্শন করিয়।, 
স্বজনবান্ধব ও অন্যান্য সকলেই বিবাহ জন্য যাচঞ1 করিত। 
কিন্তু পিতা আমার স্মেহ ও মোহ বশতঃ কাহ্ারেও প্রদান 
করেন নাই। ক্রমে আমি যৌবনলীমায় পদার্পণ করিলে, 
মাতা আমার যৌবনসম্বদ্ধ রূপ সন্দর্শনে সাতিশয় ছুঃখিত 
হুইয়?, পিতাকে কহিলেন, তুমি কি জন্য কন্যা দাঁন করি- 
তেছ না? যাহ! হুউক, সম্প্রতি কোন মহাত্মা! ব্রাহ্ষণকে 
সম্্রদান কর । দ্বিজ্শ্রেন্ঠ বস্থদত্ত কছিলেন, মহাভাগে ! আববণ 
কর। আমি অতিমাত্র কন্যামোহে মুগ্ধ হইয়াছি। যে ব্রাঙ্গণ 
আমার গৃহস্থ হইবেন, তীছারেই জামাঁত1 ও কন্যাদান করিব, 
সন্দেহ নাই। পিতা আমার জন্য এই প্রকার কছিলেন। 
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সময়ে, _কৌশিকবংশে শে 'লযু্ভূত, : সমুদয়: প্ান্ষণ- 
গুণে অলঙ্কু ত বেদাধ্যয়নবিশিষউ, শীল ও গুণসম্পন্ন। 
সবর্ববিদ্যাবিশারদ, হুত্বয় পাঠনিপুণ, পি ।তূমাতৃবিহীন, 
কোন শুচিস্বান্ ব্রাহ্মণ ভিক্ষাভিলাষে দ্বরদেশে সমাগত: 
হইলেন। পিতা নেই রূপবান্ "মহামতি ব্রাঙ্গণকে দর্শন 
করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, আপনার নাম কি. 
কুল কি, গোত্র কি. এবং আচার কি, বলুন। তিনি শ্রবণ 
করিয়া কছিলেন, আমি কৌশিকবংশে জন্মগ্রহণ ও সমু- 
দাঁয় বেদবেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি । আমার 
নাম শিবশর্া। আমার পিতামাতা কেহই নাই। কেবল. 
চারি ভাই বর্তমান আছেন । তীহারা সকলেই বেদপারগন। 
এই রূপে তিনি আপনার কুল, গোত্র ও আচার প্রভাতি 
বর্ণন কল্পিলেন। 

অনস্তর শুভলগ্নে শুভতিখিতে ও ভগদৈবত নক্ষত্রে 
পিত। তদীয় হস্তে আমারে সম্প্রদান করিলেন। আমি _. 
সেই মহাত্মার সহিত পিতৃণ্েহেই বান করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু পাপকার্িণী আমি পিতৃবিভবে ও তজ্জন্য গর্বের 
নিতান্ত মোহিত হইয়া রতিভাঁব, স্সেহ বা বাক্য মাত্রেও 
কখন তাহার শুশ্রাবা করিতাম না। সর্বথা পাঁপপথে 
গ্রবৃত হইয়া, ক্রু বুদ্ধিতে তাহারে অবললোকন' করতাম 1. 
ক্রমে ক্রমে পুংশ্চলীগণের সঙ্গবশতঃ তাহাদের ম্বভাঁব : 
দোষে আক্রান্ত হইলাম । মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ নানা-: 
গ্রকার শিক্ষা দিলেও, তাহার অন্থনরণ করিতাম না ।- 
যেখানে লেখানে গমন করিতাম। মদীয় তর্তভ। শিবশর্খা! ছ 

কক 

এইএকার পাঁপাচার দর্শনেও, শ্বশরকুলের স্মেহবশতঃ 
|] ্ নর 
হি 
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কিছুই নিতেন না! অক্জান বদনে জার, রা ও 
'ছুরাচারিত্ব মার্জনা করিতেন | এবং আত্মীয়গণ, ও কিছুই 
না বলিয়া, নানাপ্রকাঁরে আমান প্রাতিষেধ করিতেন । 

পিতাঃ মাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ শিবশর্নার, সাধু 
চারিত্র দর্শন পুর্ববক, আমার এই কুৎনিত ব্যাপারে অতি- 
মাত্র হঃখিত হইয়া! উঠিলেন। স্বামী আর সম করিতে 
ন] পানিয়।, লেই গ্রাম ও দেশ পর্যযস্ত পরিহার করিয়া, 
শ্বশুরগৃহ হইতে বহির্থত হুইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে॥, 

পিত. সাতিশয় চিন্তিত ও গামার হৃঃখে হুঃখার্ত হুইয়া, 
রোগাভিভুভের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। 
তন্দর্শনে মাত। তাহারে সস্তাষণপুর্ধক কহিলেন, নাথ ! 
কি জন্য চিস্তা করিতেছেন? আপনার ভ্রঃখ কি, বলুন ॥ 
বস্ুদর্ত কহিলেন, প্রিয়ে! জামাতা কন্যাকে পরিত্যাগ 

করিয়া থিয়াছেন | তোমার এই কন্তা অতিমাত্র পাঁপ- 
কারিণী, ইহার অণুমাত্র স্বপা নাই? পাপীয়দীই মহামতি 
শিবশর্াকে ত্যাগ করিয়াছে । তিনি ইহারে কিছুই বলি- 
তেন না। এবং কখন নিন্দা বা কুৎনা করিতেন ন| | 
সর্বদাই লৌম্যভাঁবে আলাপ করিতেন। যেহেতু, তিনি 
পণ্ডিত.ও বুদ্ধিমান । এক্ষণে এই কুলনাশিনীকে লইয়া 
কিকরিব। অতএব এই মুহূর্তেই এই ব্রহ্মাচারবিনাশিনী 
কন্যাকে পরিত্যাগ করিব | 

্রাঙ্গণী রুিলেন, নাথ! আঙ্ি.আপনি কন্যার গুণ- 
দূষণ জানিতে পারিলেন। ছুছিতা আপনারই. ন্মেহ ও 
মোহে বিনষ্ট হইয়াছে। . যাবৎ পর্থীমবর্ষে উপনীত ন] হয়, 

“তাবৎ পৃভ্রের লালন করিবে |. অনন্তর শিক্ষানুদ্ধির অনুসরণ. 



ইসস 0 

শুনা ৯১% 

ক্রেমে জানাদি, আচ্ছাদন, ভক্ষ্য,' ভোজ্য ও পেয় এদান 

পূর্বক গুণে ও সদ্ধিদ্যার যোজনা করিবে, তাঁভাতে* পৃণ্য- 
লাভের সম্ভাবনা । এরূপ গুণশিক্ষার্থ পিতা সর্বদ। 
নিশ্বোহ হইবেন! যেহেতু, পালন ও পোঁষণে অতিমাত্র 
মোহ উপস্থিত হয় এবং পুভ্রও' অধার্থ্িক ও উত্তর়োর 
কুৎনাপর হইয়া, দিন দিন কাঠিম্তবাদনহকারে নিপীড়িত 
করিয়! থাঁকে। কিন্তু সদৃবিদ্যা ও জ্ঞান তৎপর হুইলে, 
অভিমান ও ছলক্রমেও পাপপথে প্রবৃত্ত হয়না । এবং 

দিন দিন বিদ্যা ও গুণ নিপুণ হইয়।, বিপুল নিদ্ধি লাভ 
করে। এই রূপে মাতী কন্যার ও ন্সবারঃ গুরু শিষ্যের, 

স্বামী স্ত্রীর, মন্ত্রী রাজার, বীর অশ্বের ও গজারূড গজের 
লালন ও পাঁলন করিবে । ফলতঃ শিক্ষাবুদ্ধিতে লালন ও 

পালন করিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়! থাকে। অন্যথা হইলে, 
অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা । বণিতে কি, আপনিই কন্যাকে 

সর্বথ! বিনাশিত করিয়াছেন। আপনি ও শিবশন্বী উভ- 

যেই সুত্রাঙ্ষণ ; কিন্তু আপনাদের সহিত গৃছের নিরক্কুশ 
অবস্থান করিয়াই, মদীয় কন্য৷ নষ্ট হুইয়৷ শীয়াছে। নাথ! 

শ্রবণ করুন। যাবৎ অষ্ট বর্ষ কন্াকে গৃছে রাখিবে ! 
ইহার উর্ধা ধারণ! করিবে না। পুত্ৰী পিতৃগুহে থাকিয়া 
যে পাপ করে, পিতা মাঁতা উভয়কেই সেই "পাপ স্পর্শ 
করে, সন্দেহ নাই। সেই জন্য সময় হইলে, কন্যাকে 
নিজমদ্দিরে রাখিতে নাই। যাহারে 'দান করা হইয়াছে, 
তাহার গৃহে পাঠাইয়! দিবে । সেখানে থাকিবে, তক্তি- 
পূর্বক গুণবান্ পতির লাধনা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে 
পিতৃকুল কলঙ্কিত এবং পিতার সুখ, বিনষ্ট হয় না। 



৩০ স্দুর্ধাণ | 

কেননা, স্বামিখৃছে ত্রীঘে পাপ: করে, স্বামী, তাছ': এও 
হয়েন।* অধিকন্তঃ পতিগৃছে অবস্থিতি করিলে, কন্ধ্] 

পুত্র পৌভ্রে বর্বদা রর্ধেত হুইয়া থাঁকে এবং পিতা। তদীয় 
গুণপরম্পরার কার্তি সঞ্চয় করিতে পারেন । অতগ্রের 

সম্বামিক! ছুহিতাঁকে কখন খুঁছে ধারণ করিবে না। 
এ বিষয়ে এক পুরাঁতন ইতিহান শুনিতে পাঁওয়! 

যায়। অস্টাবিংশতিক দ্বাপরযুগ উপস্থিত্ত হইলে, এ ইতি- 
হানবিষয় সংঘ্টিত হইয়াছিল ! যছ্কুলধুরন্ধর মহাবীর নর- 
পতি উগ্রনেনের সেই চরিতঘটিত ইতিরৃত্ত কীর্তন করিব, 

অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। 

৩৬ 

উনপঞ্চাশ অধা।য় 

মুদেবা কহিলেন, মাথুরদেশে মথুরানামী নগরীতে 

উগ্রমেন নামে যছবংশাবতংশ পরবীরনিকুদন রাজর্ষি 

ছিলেন। তিনি সকল ধর্মার্থ তত্ত্বের অভিজ্ঞ, বেদবিৎ, 
শ্রগতশীল, বলবান্, দাতা, ভোক্ত?, গুণগ্রাহহী ও গুণ সকলের 

বিশেষজ্ঞ | এবং ধর্মান্থলারে প্রজা পালন করিয়], রাজ্য 

করিতেন। সেই মহাতেজা প্রতাঁপবান্ উগ্রসেন এবংবিধ 

গুণসম্পন্ন । তিনি বৈদর্ভবিষয়বানী পরম তেজন্বী সত্য- 
একেতুর আত্বজ! পম্মাবতীর পাপ গ্রহ করিয়াছিলেন । 



ভুদি খত সি 

পরবতী: সত্য ও ধর্পরায়ণ, সদা স্্রীগুণে অলঙ্কূ তা, 
এবং দ্বিতীয়! লন্মমীর সদৃশী। তাঁহার লোচনবুগনল পরত্ণ-. 
সুন্দর ও পঞ্চের ন্যায় । এবং বদনমণ্ডল কবঙ্গসন্রিভ |. 
মহাভাগ উগ্রনেন তদীয় গুণপরম্পরায় পরমপ্রীত ও নিরতি-: 
শয় জুখী হুইয়ণ, সর্ধদ। একত্রে বাপ ও বিহার করিতেন । 
এবং: তদ্দীয় ন্সেহ ও প্রণয়ে নিতান্ত মুগ্ধ ছুইয়াছিলেন ॥. 
কলতঃ মহাভাগ পদ্মাবতী তীহার প্রাণ অপেক্ষাও পরম- 
প্রীতি আকর্ষণ করেন। নরপতি পদ্মাবতী ব্যতিরেকে 
কখন ভোথসুখে বা আদোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হুইতেন না । 

নাথ | নেই রাঁজদম্পতী এইরূপে পরস্পর পরস্পরের স্মেহ 
প্রীতি প্রণয় সমুস্ভাবনপূর্ব্বক বাঁস করিয়াছিলেন । 

এ সময়ে রাজর্ষি সত্যকেতু মহ্িষীর সহিত একদ! স্বীয় 
হুহিত। পছ্বাৰতীকে স্মরণ পুর্বক অতিমাত্র ছুঃখিত হইলেন ! 
অনস্তর শীহার আনয়নজন্য দূত পাঠাইয়। দিলেন ? দুত 
নৃবীরেক্দ্র উশ্রাসেন গৌোঁচরে উপনীত হুইয়ণ,. সাদরে নিবেদন 
করিল, মহারাজ! বীর বিদর্ভাধিপতি ভক্তি ও ন্মেছে 

সভাজন পুর্ধক আত্মকুশল প্রেরণ এবং ভবদীর কুশল 

জিজ্ঞান। করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি কন্তাদর্শনে অভিলাধী 
হুইয়ণ, অতিশয় ওৎস্ক্য ও উৎকণ্ঠীয় অধিষ্ঠান করিতে- 
ছেন। যদ্দি পতিজ্রেহ মানন! করেন, তাহা৷ হইলে এরই পন্মা- 
ঘতীকে প্রেরণ করুন। 

নরেশ্বর উগ্রসেন শ্রবণ করিয়], মহাত্মা সত্যকেতুর 
নে, প্রীতি ও দাক্ষিণ্য স্মরণপুর্ববক তৎক্ষণাৎ, প্রিয়তম। 

পত্ী পদ্বাবতীকে পাঠহিক্ন! দিলেন । পতিত্রতা। পদ্মা পুর্ব 
গৃহ্প্রাপ্তি পৃব্বক পিতৃপুবর্ব কুটুম্বদিকে দর্শন করিয়া পরষ 

৯৮৭ 



৪০. গল্পুরাপ।, জিরার 
'*পুলকিতা হইলেন। . মহারাজ টৈদর্ভও কন্যাকে, মমাগর্ত 

দেখিয়া, নিরতিশয় হর্ষ লাভ এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি হার! 
হার যথাবিধি সংবর্ধনা করিলেন । পতিব্রতা পল্লাবতী 
পরম সুখে পিতৃথুহে বান, নিঃশঙ্ক হইয়া সখীগণের সহিভ 
আমোদ প্রমোদ এৰং পরম পুলকিত হইয়া, পুনরায় বালি- 
কার হ্যার, গুছেঃ বনে, তড়াগে, যেখানে সেখানে পুর্বববৎ 
ক্রীড়া ও বিহার করিতে লাগিলেন । ফলতঃ পিতৃঘৃহ্থের 
হখ স্বামিখৃছে হুলত, আর কখন এরূপ ঘটিবে না, ভাবিয়। 
তিনি এইরূপ মোহভাবে অবিশ্গগসমভিব্যাছারে সববর্দাই 
ত্রীড়াব্যাপারে প্রত হইলেন । 

পঞ্চ! শ অধ্যায় 

্রাহ্মণী কছিজেন, মহাভাঞ। পালা একদা কোঁন 
পর্বতে গমল করিল। চেছিল, এ পর্বত কদলীষণ্ডে 
অঞ্ডিত, শাল ভাল তম।ল নারিকেল পৃ চম্পক পাটল কুম্ু- 
মিত কেতক অশোক ও বরুলগ্রভৃতি বিবিধ বক্ষে অল- 
ইত, এবং নানাবিধ. ধাতুতে পরিপূর্ণ । উহার জব্বর 
পবিত্র সলিল সম্পন্ন সুনির্খবল তড়াগ কমল, কুম়ুদ। কছছলাঁর, 
রক্তোৎ্পল ও নীলোৎপল গ্রস্ৃতি রমণীয় জলজ পুণ্পে 
আমোদিত এবং জলকুকুট ও অগ্যান্ট জলজ বিহ্জমে 



প্রতিনাদিত হইয়া, সাতিশয় শৌতা পাইতেছে। অধিকন্তু, 
উদ্ধার লর্বত্রই কোকিলকুলের কলনিনাদে প্রতিধনিত এ্রেবং 
ময়ুরগণের মনোহর শব্দে মধুরায়িত ! স্বলোচন। পদ্ঘা 
এবংবিধ রমণীয় পব্বতিঃ অন্ুত্তম বন ও সব্বতোভদ্র তড়াগ 
দর্শন করিলেন । তিনি নেই অস্ত অরণ্য ও ততত্বস্ত্জাত 

দর্শন করিয়া» সখীগ্ধণের সহিত ক্রীড়। ও জ্ত্রীক্বভাবসুলভ 
চপল্গতার বশবর্তিনী হুইয়!ঃ বিহার করিতে গুবত্ত হইলেন । 

অনস্তর পরম অআুখে বিহার করত সখীগণ সর্ধভিব্যাহাকে 

লেই সরোবরে জলক্রীড়ায় সমাসীন হইলেন এবং কখন 
হাস্য ও কখন গান করিতে লাগিলেন । এই রূপে তিন 
সুখবিছাঁর আরস্তভ করিলেন । 

এঁ সময়ে কুবেরের ভৃত্য দ্রমিলনামক সর্বভোগপতি 
দৈত্য দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশমার্গে গমন 
করিতেছিল। সর্বযোৌধিদ্্বরীয়সী উগ্রসেনমহিষী বিশা- 

লাক্ষী বৈদর্ভী তাহার নয়নপথে পতিত হুইলেন। টৈত্য- 
পতি সেই অপ্রতিমরূপরাশি পর্ববাজহুন্দরীকে দর্শন করিয়া, 
চিস্তা করিল, এই ললনা মন্মথের রতি, বিষুণর লক্ষ্মী, 
মহাদেবের পার্বতী, অথব! ইন্দ্রের শচী হইবেন । যেহেতু, 
ইনি নেইরূপই লক্ষিতা হুইতেছেন। ধরাঁতলে ইনি সয়ুদায় 
নারীকুলের অগ্রগণ্য এবং ইহার সদ্ৃশী ব দ্বিতীয়া 
দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ নক্ষত্রমগ্ডলে, চত্দর, 

যেরূপ পুষ্ষরবণ্ডে হংন; তন্ত্রপ এই ভাবিনী সখীগণনমাজে 
শোভা পাঁইতেছেন । আহা» ইহার কিরূপ! কি লীলা: 
না জানি, এই চারুবত্তপয়োধরা সুলোচনা কে, কাহার 
পরিগ্রহ ? দৈত্যপতি জ্ররমিল বরাননা পদ্মাকে . দর্শম 



কিয়া, কষণকাল এইপ্রকার চিন্তাপরারণ হইল । অনন্তর 
'সুখতীর জ্ঞানবলে জামিতে পারিল, ইনি উত্সেনের দ়িতা 
ও অতিমাত্র পতিব্রতপরায়ণা ; আঁত্ববীর্যে ইতরপুরুষের 
ছুরধিগ ঢা হইয়া, অবস্থান করিতেছেন । উগ্রসেন - অতি 
মূর্ধ। সেই জন্য এই বরবর্শিনীকে স্বীয় নগ্ররী হইতে পিতৃ- 
গুঁছে প্রেরণ করিয়াছে। সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবঞ্চিত হুই- 

'জীছে। না জানি, মুড পতি এই বরাননা ব্যতিরেকে কি 
রূপে জীবন ধারণ করিতেছে । : 

বিপ্র! দ্রমিল তীহার দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ কামবাঁণের 
'বশবস্তী- হুইয়াছিল। পুনরায় চিন্তা করিল, এই পতিব্রভা 
সর্বথ| পুরুষগণের ছুষ্পীপ্য। আমি ইহারে কি রূপে 
সভ্ভোগ করিব । ছুরাস্মা মন্মথ অতিমাত্র পীড়ন করিতেছে । 
তাহার তেজও অপারান্য । ইহারে যদি সম্ভোগ না করি, 
অন্যই নিঃলন্দেহ মৃত্যু্বখে পতিত হইব । এইপ্রকাঁর চিন্তা- 
নম্তর উপায় চিন্তায় প্ররৃত হইল। এবং উগ্রসেনের মায়া- 
ময় রূপ বিধান করিল। সেই নরপতির যেরূপ রূপ, এবং 
অঙ্গ ও উপা্গ নকল যেরূপ, মায়াবলে অবিকল তন্দ্রপ 
হইয়া, তাহার অনুরূপ স্বর, ভাষা, গতি, বয়স, বেশ ও বস্ত্র 
পরিগ্রহ করিল । অনস্তর তীছার সদৃশ দিব্য মাল্য, দিবা 
অদ্ধর, দিব্য গন্ধাুলেপন ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত 
এবং সর্ববথা তন্ময় হইয়া, অশোকচ্ছায়া আশ্রয় পব্বক 
পৰ্বতশিখরে শিলাতলে আসীন হইল এবং বীণাদও গ্রহণ 
করিয়া, বিশ্ববিমোহন করত সুস্বর সঙ্গীত আরত্ত করিল । 
ইন্াত্মা দ্রমিল তদীয় রূপে মোহিত হইয়া, এই রূপে 
ভাঁলমান ক্রিয়াযুক্ত সগুশ্বরস্ুশোভিত লব্বভাবসসম্পন্ন 



হালৌখ্যবিধায়ক ভুন্দরদ্থর ও লয় দিশ্রিত সঙ্গীতে প্রত 
হইলে/ সখীমধ্যবিহারিণী বরাননা বৈদর্ভাঁ তাহা শ্রবণ 
করিলেন এরেবং কোন্ ধশ্াত্বা এই গান করিতেছেন জানিতে 
উত্নুক ছইয়!, সখীশ্গণ সমতিব্যাহীরে গমন করিলেন। 
দেখিলেন, দানবোতম দ্রমিল পুষ্পমাল্য, অধর, দিব্যগন্ধাঁ 
স্থলেপন ও সব্বীতরণ শোভায় বিভূষিত উগ্রসেন রূসে 
স্শীতল শিপাতলে অশোকচ্ছায়ায় উপবিষ্ট রহিয়াছে | 
তদর্শনে পভিব্রতা পদ্মাবতী চিন্তা করিলেন, ' মদীয় ভর্ত' 
নিত্য ধর্মাপরায়ণ মহাত্মা মাথুরেশ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, 
ঈদৃশ দূরপথে আগমন করিয়াছেন। তিনি এইরূপ চিন্ত! 
করিতেছেন, এমন সময়ে পাপাঁত্ব। দৈত্য তীহারে আহ্বান 
করিয়া! কহিল, তুমি আমার প্রিয়তম!» একাকী রহিয়াছ। 
পদ্মাবতী চকিত, শঙ্কিত, লঙ্জিত ও ছুঃখিত হইয়া, 
অধোঁবদমে ভাবিতে লাগিলেন, নাথ এখানে কি 

রূপে আদিলেন। আমি পাপকারিণী ও ছুরাচারিণী, 
একাঁকিনী “বিচরণ করিতেছি । নিশ্চয়ই ইনি তাড়ন! 
করিবেন | 

ছরাত্বা দানব পুনরায় তাহারে আহ্বান করিয়! কহিল, 
পরিয়ে! এন, এন ! তোঁমাব্যতিরেকে ক্ষণফালও প্রাণ- 

ধারণে সক্ষম নহি। তুমিই আমার জীবন এবং একমাত্র 
প্রিয়তম । তোমার স্মেছে আমার নিরতিশয় সন্তোষ উপ- 
স্থিত হয়| তোমারে ত্যাগ করিতে কোন মতেই আমার 
সান হয় না। 

ব্রাঙ্নণী কহিলেন, পদ্মাবতী এই প্রকার অভিহিত 
হইয়া, তৎক্ষণাৎ লজ্জানতবদনে তদীয় সকাঁশে সমাপ্ত 

পন 



ছইলেন। ছরাত্ম। দৈত্য ভীহারে আলিঙ্গন ও একান্তে 
আনয়ন পৃর্ববক শ্যেচ্ছান্থসারে সম্তোথ করিল । | 

হৃকল! কহিলেন, কিন্তু বরানন1 বৈদভর্খ কামলক্কেতনস্খ 
প্রাণ্ড হইলেন না । তাহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত ও হুঃখিত 
হুইয়?, তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন এবং ক্রোধতরে 
সেই দৈত্যাধমকে কহিলেন, তুমি কে? তোমার আকার 
অতিশয় দারুণ আচার নিতান্ত পাপময় এবং ঘ্বণার লেশ 
নাই। অনস্তর তিনি হুঃখে একান্ত ব্যাকুল ও পীড়িতা। 
হইয়া, বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং শাপদানে 
উদ্যত! হইয়া, কহিলেন. হুরাত্মা তুমি মদীয় স্বামিবেশে 
সমাগত হুইয়াছ । এ" এ।ন সরম পতিত্রতধর্শ বিনষ্ট 
করিয়াছ। রে ছুরাম্মঘ্ ; তুম সুপ্বর সঙ্গীতে পাঁতিকব্রত্য 
বিনাশ করিয়া, আমার জগ্মও নিস্কল করিলে । ্ 

একপঞ্চ।শ অধ্যায় 

পণ্মাবতী শাপদানে উদ্যত হুইয়?, এই প্রকার সম্ভাষণ 
করিলে, টদত্যপতি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়!, কহিল, তৃমি 
কি অন্য আমারে শাপদানে উদ্যত হইয়াছ, বল। আমি 
এমন কি দোঁধ করিরাছি যে, তুমি অভিশপ্ত করিবে । আমি 
পৌলত্তের অন্গুচর দ্রুমিলনাম! দৈত্য ? টৈত্যাচারে জীবন- 
বাত্র! নির্বাহ করি! লমুদায় বেদার্থ শাস্জার্থ ও বিদ্যার্থ 



৮ 
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এবং ১ কলানিগর আমা পরিজ্ঞাঁত আছে। ক রূপে 
আমি নকল বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ | আমাদের আচার নিয়-' 
মও শ্রবণ কর। আমর] বলপুর্ব্বক পরন্ব ও পরদার ভোগ 
করিয়া থাঁকি। ফলতঃ, আমর] দৈত্য | সত্য সত্য বলিতেছিঃ 
সর্বতোভাবে দৈত্যাচার বা! জাঁতিভাবের অন্গুসরণ পূর্বক 
সংসারমার্গে বিচরণ করি, প্রতিদিন ব্রাক্মণগণের ছিড্র 
অন্বেষণ করি এবং নানাপ্রকার বিদ্ব যোগে ভীহাদের তপো- 
হানি সংঘটিত করি। এ বিষয়ে অনুমাত্র ্লংশয় নাই। 
অধিক্ত+ দেবদেব নারায়ণ) পতিব্রতা ধর্মতৎপর! লাী 
রমণী এবং সুব্রাক্মণ ই্াদিগকেই কেবল দরে পরিহার 
করিয়া, আধিষ্ঠীন করি । কেননা, মহাত্মা বিষু, পতিব্রত। 
রমশী ও ব্র্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাদের তেজঃ সহ্য কর! দৈত্য- 
গণের অসাধ্য 1 রাক্ষমনহচর দানবগণ এরূপ পতিজ্রতা, 
বিষুণ ও তুত্রাঙ্গণ ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। 
ফলতঃ আমি দানবধর্ম্মান্থলারে পৃথিবীবিচরণে প্ররৃতত 
হুইয়াছি। আমার কিছুমাত্র দৌষ নাই । তবে তুমি ফিজন্য 
শাপদানে অভিলাধিণী হুইয়াছ? 

পদ্মাবতী কহিলেন, তুমি আমার ধর্শ্ কাম উভরই নষ্ট 
করিয়াছ। আমি পতিব্রতা, পাধী, পতিকামা,, তপন্থিনী 
এবং সর্ধথা গ্বমার্গের অনুসারিণী। তৃমি পাঁপ মাঁয়াবলে 
আমারে বিনষ্ট করিলে । নেই জন্য অদ্য তোমারে দগ্ধ 
করিব, সন্দেহ মাই। 

দ্রুমিল কহিল, যদি তোমার অভিরচি হয়, খর্াবিষয় 

কীর্তন করিব? অন্নিবিদ ব্রাঙ্মণের যে ধর্ম শ্রবণ কর। যে 
্াহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা অমিতে আন্ুতি দেন এবং কখন অগ্নিত্যাগে 
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' উদ্যত নছেন, ভিনিই অগ্নিহোত্রী জ্বং রোড বিজন 
হয়েন। বয়াননে ! ভূত্যধর্মও শ্রবণ কর যে ভৃত্য প্রতি- 
নিয়ত কায়, মন ও বাক্যে শুদ্ধ, জ্ঞানবলে বিদ্বেধ পরিছার. 
ও ভক্তিপুর্বক অগ্রে অবস্থান করে সেই পুণ্যভোক্তা ভৃত্য 
বলিয়! পরিগপিত হয়। অন্যান্য ধর্শও শ্রবণ কর। ষে 
গুণবান্ পুভ্র নবিশেষ বিবেচন! সহকারে কায়মনোবাক্যে 

পিতামাতার পরিপালন করে, তাহার নিত্য গঙ্গাক্মান কল- 

লাঁভ হয়। স্বন্যথা করিলে, নিংসন্দেহ পাঁপভাশগী হুইয়। 
থাকে | যে রমণী কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন স্বামীর শু শ্রাবণ 

করে ঠ ভর্তা রুট হইলে, প্রতিরোষে পরাস্মুখ হুইয়', 

এীতিভাব প্রদর্শন করে 3 স্বামী তাড়না করিলেও দৌষ- 

গ্রহণ না করিয়।, তীহারে সন্তষ্ট বরে ঞেবং পতির সকল 

কর্ধেই পুরোবর্তিনী হয়, নেই রমণীই পতিব্রতপরয়ণ। 
বলিয়া অভিহিত হুয়। পিতা পতিত, বহুদোষে লিপ্ত, 
এব কুষ্ঠী বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, ধে পুত্র তীহারে ভ্যা 

ন। করিয় সেব। করে, তাহার প্রমলোকে ও বিষ্ণুর সেই 
পরমপদে অধিষ্ঠিত হয়। এই রূপে ভূত্য প্রভুর উপাসন। 

করিলে, তদীয় প্রনাদে ইর্জলোকে গ্রমন করে । ব্রাহ্মণ 
অগ্নিত্যাগ না করিলে, ব্রক্মলোক প্রাপ্ত হয়েন? কিন্ত 
অন্যথাচরণে প্রবৃন্ত হুইলে, বুধলীপতি বলিয়। অভিহিত 

হুইয়! থাকেন। ভূত্যও স্বামী ত্যাগ কর্ধিলে, স্বামিদ্রোহী 
হয়, তাহাতে নংশয় নাই । অতএব পিত1, অগ্নি ও স্বামী 
ত্যাগ কর! বিধেয় নহে । যে ব্রাঙ্গণ, প্র বা ভৃত্য অগ্ন্যাদি 
ত্যাগ করে, তাহাদের নারকী গতি প্রাপ্ত হয়! দেবি! 
বনি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, তাহ? হইলে, স্ত্রী কখন 



'ভুদিখও ৩5৭. 

'পলিত, ব্যাথিত, বিকল, কুষ্ঠী, সব্বধর্মবিহীন ও বন্থপাতক-. 
লিগু ভর্তাকে ত্যাগ করিবে না। যে রমণী স্বামিত্যা- 
পুক্ব€ ক অন্যচারিণী হয় লে সব্ব ধির্মববহিষ্কত' পুংশ্চলী 

বলিয়! পরিগণিত হুইয়া থাকে । ভর্তা উপরভ হইলে, ষে. 
নারী লোভপরবশ হুইয়া, গ্রাম্য ভোগ ও শৃ্জারাদিতে 
২নক্ত হয়, তাহাকেও লোকে পুংশ্চলী বলিয়। নির্দেশ 

করে । এই রূপে আমি বেদ ও শাস্ত্রবিশুদ্ধ ধর্ম অব- 
গত আছি। 

_. পক্ষণে দানব, রাক্ষল ও প্রেতগণ কি কারণে সৃষ্ট 

হুইল, তাছাও কীর্তন করিব। যেবপ ব্রাঙ্মণগণ দানবমধ্যে, 
পিশাচমধ্যে রাক্ষলগণও সেইরূপ । তাহারা প্রোক্ত 
সকল ধর্মার্থই অধ্যয়ন করে, সকলেই সকল অবগত আছে 
ও তাঙ্বার ব্যবহার ও করিয়া থাকে । কেবল মানবগণ 
অজ্ঞনবশতঃ বিধিহীন অস্ুষ্ঠান এবং অবৈধতা বশতঃ 
অন্যায় মার্চে খিচরণ করে। যে নরাধমগণ এপ বিধি- 
হীন ধর্শে প্রব্ুত্ত হয়, আমর] নিরতিশয় দণ্ডসহকারে তাহা- 
দের শাসন করিয়া থাকি । তুমি নিতান্ত নির্ণি ও দারুণ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ | কি জন্য গার্থস্থ ত্যা করিয়া, 
অনায়াদে এখানে আগমন করিলে বল। রে ভুষ্টে! 
কার্ষ্যে তোমার কিছুমাত্র পতিদৈবতনিষ্ঠতা নাই। তৃমি 
স্বামিত্যাগ করিয়!, কি কারণে এই দিজননঙ্গ অবলম্বন করি- 
য়াছ, এবং নিতান্ত স্বণাশুন্য হইয়া, শৃর্গারভূষণ ও বেশ- 
বিন্যাসপুবর্ব ক অবস্থিতি করিতেছ? তুমি কি জন্য এইরূপ 
অনুষ্ঠান করিলে, বল। তুমি এককিনী নিঃশৃঙ্কিতা হইয়া, " 
আমান বদনে গিরিকাননে বিচরণ করিতেছু । নেই জন্য 



০. 
পাপু্সুং 

আমি তোমারে মহৎ দণ্ডে শীসন'কারিলীঘ 1 ফলত, 
হৃষ্টা ও অধর্থারিণী ? পতি. ত্যাগ করিয়।' আপিয়াছ । 
(তোমার পতিদৈবত্ব কোথায়, প্রদর্শন কর । তুমি পুহস্চলী, 
সেই জন্য স্বীয় ন্বামী ত্যাগ করিয়াছ। পৃথক, 'শব্য 
গ্রহণ করিলেই, স্ত্রী পুংশ্চলী বলিয়া! পরিগণিত ছয়। রে 
নির্পজ্জে! রে নিষ্বণে! রে হুষ্টে! তুমি আবার সম্মুখীন 
হুইয়া; কি বলিতেছ? অদ্য তোমার বলবীর্ধ্যপরাক্রম প্রদ- 
শন কর । ূ 

পদ্মাবতী কহিলেন, রে অস্ুুরাধম! শ্রবণ কর। 
পিতা স্মেহবশতঃ আমারে ভর্তৃগুহ হইতে আনয়ন করি- 
পাছেন। তাহাতে পাতকসস্ভাবন! কোথায় % আমার মন 

সব্বথা সেই পতির প্রতি আলক্ত এবং আমি লব্বদ! 
পতিরই ধ্যাঁন করিয়। থাকি 1 কাম, লোভ, মোহ বা মাহুসর্ধয 
প্রযুক্ত তাহারে ত্যাণ করিয়া আমি নাই, তুমি ভর্তৃরূপ- 
ধারণ করিয়াই ছলক্রমে আমারে বঞ্চিত করিয়াছ ? আমি 
স্বামিবোধেই তোমার সম্মখীন হুইয়াছি। রে নরাধম! 
এক্ষণে তোমার মায় জানিতে পারিয়াছি । অতএব এক- 

মাত্র হুঙ্কারে তোমারে ভস্মনাৎ করিব । 

দ্রুমিল কহিল, শ্রবণ কর , যাহাদের চক্ষু নাই, তাহ!- 
রাই দেখিতে পাঁয় না! । তুমি ধর্খ্নেত্রবিহীন হুইয়াছ, কি 
কপে আমারে জানিতে পাক্িবে। যে লময় তোমার পিতৃ- 

থুহে মন ধাবমান ছয়, সেই নময়েই তুমি পতিভাব ত্যাগ 
করিয়া, ধ্যানে মুক্ত হইয়াছ। এবং €সই সময়েই তোমার 
জ্ঞানচস্মু বিনষ্ট ও হৃদয় স্কূটিত হইয়া যায়। তুম জ্ঞান- 

স্টক্ষু বিহীন হইয়া, কিরূপে আমারে জানিতে পান্সিবে | 



ক 

হর গুনে কা 

ওলা. 
চা 

ক্লাব হউক, পংসারে.কে.কাহার মাতা, কে .কাছার. পিতা 
কে কাছার ভ্রাতা ও বান্ধব । . লর্রধস্থানে জ্ীলোকের, পতিই 
এক, তাহাতে, সংশয় নাই | নরাধম এরই বলিয়! সাম্য 

আস্তে পুনরায় কহিল, রে পুংশ্চলি! তোমা! হইতে আমার 

কিছুমাত্র ভয় নাই। তোখার ক্রোধে আমার কি হইতে 
পারে? তুম বৃথা তর্্জন করিতেছ। এক্ষণে মদীয় গেছে 
মনোবুধ ভোগ সম্ভোগ করিবে, চল। 

.. পদ্মাবতী কহিলেন, রে পাপ ! রে নি্বপ! কি বলি- 
তেছ? এখান হইতে দূর হও 1। আমি পতিব্রতপরায়ণ! ; 
সর্বথ। মতটভাবের অন্থনরণ করি। যদি পুনরায় এইরূপ 
বাক্য প্রয়োগ কর, দগ্ধ করিয়া কেলিব। 

পদ্মীবতী এইপ্রকার কহিলে, দৈত্য তৎক্ষণাৎ ভূি- 
তলে বলিয়া পড়িল এবং অতিমাত্র ছুঃখিত হুইয়! কিল, 

শুভে! আমি তদীয় উদরে স্বীয় বীর্য নিষেক করিয়াছি । 

তাঙ্বাতে ট্রলোক্যবিক্ষোভন পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । এই 
বলিয়া সে প্রস্থান করিল । ছুরাচার পাপীয়ান্ দানব প্রস্থান 
করিলে, নৃপনন্দিনী সাতিশয় ছুঃখিতা হইয়া, রোদন করিতে 
লাগিলেন । 



. দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় 

ব্রাঙ্গণী কহিলেন, পদ্মাবতী এঁরূপে রোদন করিতে 
আরস্ভ করিলে, তদীয় নখীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞীন' 

. করিল, ভদ্রে! কিজন্য রোদন করিতেছ, কি হুইয়াছে, 
বল। তোমারত কোন অভদ্রে ঘটে নাই? ধিনি এইমাত্র 

প্রিয়ে বলিয়া আহ্বান করিলেন, তোমার স্বামী নেই 
মণ্ুরাধীশ কোথার গেলেন? তাহাতে পদ্মাবতী বারংবার 
রোদন করিয়।, অতিমাত্র ছঃখভরে সমুদয় জাতিদোষ 
সমুদূভব তাহাদের গোচর করিলেন। এবং অতিশয় 

কম্পিত হইতে লাগিলেন। নখীগণ ভীছারে ভদবস্ক পিতৃ- 
গেছে লইয়া নিয়া, মাতার সমক্ষে সয়ুদায় নিবেদন করিল । 
দেবী শ্রবণ করিয়া, ভর্তৃমন্দিরে গ্রমন ও. ছুহিতৃর্তাস্ত 
আদ্যোপান্ত তাহার গোচর করিলেন । রাজ! শ্রবণ করিয়।, 

অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মানাচ্ছাঁদনপুবর্বক কচ্যাঁকে 
পরিচারসমভিব্যাহারে মথ্ুরায় পাঠাইয়! দিলেন। নাথ ! 
পিতামাতা এই রূপে পুত্রীর দৌষ আচ্ছাদন করিলেন । 

'এদিকে বৈদ্ভীঁপ্রিয়মন্দির প্রাপ্ত হইলে, ধর্খাত্মা 
উগ্রলেন তীহারে সমাগত দেখিয়া, অতিশয় পুলকিত 
হুইয়| কহিলেন, বরাননে! তোম। ব্যতিরেকে জীবনধারণে 
কখনই সক্ষম নছি। ভোমার তক্তি ও সত্যনিষ্ঠতা) গুণ, - 
শীল ও পতিদৈবভায় এবং বিশুদ্ধচারিত্রেরে আমি ঘঅতি- 
শয়, প্রীতিলাভ করিয়াছি। নৃপোতম উঞ্জুসেন প্রিয়তম! 



ত১১ 

» পতীকে পূর্বোস্তরূপ; সভীষণপুর্ব্ক তাহার সহিত বিহার 
সুখে মগ্ন হইলেন । এঁ সময়ে সর্ববলোকভয়াবহ দারুণ গর্ভ 
ক্রমে ক্রমে বিত্ত হুইয়া উঠিল। বৈদভাঁ শ্বীর গর্ভ 
কারণ অবগত ছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে দিবানিশি চিত্ত! 
করিতে লাগিলেন, এই ছুট পুক্রে আমার প্রয়োজন কি? 
এই ভাবিয়া! তিনি গর্ভপাতের ওউষধচেষ্টায় অর্বতোভাবে 

 ব্যাপৃতা হইলেন এবং তজ্জন্য নানাবিধ উপায়ও কণ্পন। 
করিলেন। তথাপি সর্বলোকভয়হ্কর গর্ভ দিন দিন বর্ধিত 
হইতে লাগিল । 

অনস্তর এঁগর্ভ মাতা পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়! 

কহিল, মাতঃ ! তুমি কিজন্য দিন দিন ওঁষধ চেষ্টায় ব্যথিত 
হুহতেছ? আয়ু পুণ্যবলে বর্ধিত ও পাপপ্রভাবে ক্ষীণ 

হুইয়৷ থাকে । লোকে ন্বীর় কর্তবিপাক বশতঃ আপনিই 
বত ও জীবিত হয়। এইজন্য কেহ আমগর্ভে পাঁতিত, কেহ 
অপক্কাবস্থাতেই গ্বত, কেহ জাতমাত্রেই উপরত এবং 
কেহ কে যৌবনে স্বৃত্যুর কবলিত হইয়া থাকে। ফলতঃ 
সকলেই কর্খববিপাকবশতঃ জীবিত ও উপরত হয়। আমি 
কে, তাহ। আপনার পরিজ্ঞাত নাই । মহাবল কালনেমিকে 

দর্শন বা তাহার নাম শ্রবণ করিয়। থাকিবেন। এ দানব 
ব্রিলোকীর ভয়াবহ ।” এবং দেবানুরমহাযুদ্ধে ভগবান্ 

মারায়ণ কর্তৃক নিহত হয়। আমি সেই কালনেমি, বল 
টি বৈরলাধনার্থ তদীয় উদরে অবতরণ করিয়াছি । 
তঃপর আপনি এই হুঃসাহম পরিহার করুন | এই বলিয় : 

সে বিরত হুইল। তদবধি বৈদ্ভাঁ উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া, 
তীয় হৃঃখে হুঃখিতা হইয়া, কালযাপন করিতে লার্দিলেন ৷ 



জজনস্তর দশমাস অজীতভ হইলে, লেই. মহাগর্ভ.. লাতিশকর 
পু হইয়া, মহাতেজা মহাবল কংল নানে ভূমিষ্ঠ . হইল$ 
বে কৎস বাসুদেবহুস্তে নিহত হইয়া, [নঃসংশস্লিত €মাক্ষ- 
পদ্দ লাভ করিয়াছিল | . নু 

নাথ ! আমি এইরূপে শ্রবণ করিয়াছি, ভবিতবাতে। 
অবশ্যস্ভাবী ।-সমুদায় পুরাণেই এইগ্রকার লিখিত হইয়াছে। 
আপনার নিকট কীর্তন করিলাম! ফলতঃ, পিতৃখৃহ্ে 
থা।কলে, কন্য। নষ্ট হুইয়া৷ যায়। অতঞ্েব গুহে রাখিবার 
জন্য কন্যামোছে মুর্ধ হওয়! উচিত নছে। এক্ষণে এই যা? 
পাঁপিনী হুরাচারিণী হুহিতারে বিদায় করিয়া, সুখী ছউন। 
মহাপাপ বা দারুণ হুঃখে পতিত হওয়। বিধেয় নছে। 
লোকে যাহা! শ্রের্ক্ষর বপিয় প্রতিপন্ন করে, আমার সহিত 
তাহা ভোগ করুন | ূ 

ঘিজসতম তদীয় বাক্যে স্তষ্ট হইয়া, আমারে ত্যাগ 
করিতে ক্লৃতসঙ্কপ্প হইলেন এবং আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
শুভে ! শ্রবণ কর। আমি তোমারে বস্ত্র, শৃঙ্গার ও সম্বল 
প্রত্ীতি বথারীতি প্রদান করিয়াছি । কিন্তু তুমি অতিশয় 
অনতী ও কুলদূষণী এবং যার পর নাই পাঁপকারিণী 1 
দিজোতম শিবশর্া তোমারই হু ভাবে প্রস্থান করিয়াছেন ! 
এক্ষণে তোমার ভর্তা যেখানে, তুমিও সেখানে গমন কর। 
এবং মাতৃদ্ৃষ্ট কাল পরিপাঁলন কর । | 

অয়ি মহাতাগিনি ! পিতা, মাতা ও কুটুশ্বগণ এই 
বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, নির্লজ্জ আমি তৎক্ষণাৎ বহর 
হুইলাম। কিন্তু কুত্রাপি বানার্থ হ্থান প্রাপ্ত হইলাধ ঘা। 
যেখানে বাই, সেইখানে পুংস্চলী বলিয়া লোকে, ভর্গলবা 



৮ করে 1: সুতা জাম নকলের বর্জনীয় হুইয়া। স্বদেশে, 

গুর্্জরে, সৌরাজে, শিবমন্দিরে, ঘনস্থানে এবং অতিবিখ্যাত্ত 
সম্বদ্ধিসম্পন্ন নগরে, এইরূপে দেশে দেশে পর্যটন করিজে 
লাগিলাম। ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হুইলে, কর্পর গ্রহণ 

. পূর্বক ভিক্ষা! করিতাম। কিন্ত গৃছিগণের ঘারদেশে প্রবেশ 
করিলেই, সকলে আমার রূপ দর্শন করিয়া, কুৎন। করিত | 
তাহাতে আমি যার পর নাই হুঃখিত হইয়া! উঠিলাম। 

"করূপ নহাহ্ঃখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, একদা! 
কোন অন্ুত্তম গৃহ অবলোকন করিলাম । এ গৃহ বেদনি- 
নাদে প্রতিনাদিতঃ অনেক ব্রাঙ্মণে পরিব্যাপণ্ত, ধন ধান্যে 
পুর্ণ, বহ্ুনংখ্য দাসদালীতে অলঙ্কু ত, এবং বিভাবাতিশষ্যে 
সর্বফাই আমোদিত। আমার স্বামী শিবশর্্া এই সর্ব 
তোভদ্রে রমণীর শৃছের অধিম্বামী। আমি ক্ষুধাবেগে নিতাস্ত 
ব্যাকুল হুইয়া, তথায় প্রবেশপুর্বক ভিক্ষা! প্রার্থন! 
করিলাম । স্বিজোতম শিবশর্বা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মজলা- 

নারী সাক্ষাৎ লক্ষীরূপিণী বরবর্ণিনী পত্বীকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, প্ররিয়ে! এই ছ্ব্বলা ভিক্ষার্থ বারে সম” 
গত হুইয়াছে । ইহারে আহ্বান করিয়?, তোজন করাও । 
চারুমজলা মঙ্গলা এই বৃত্বাস্ত অবগত ও পরমরুপাঁবিষ্ট 
হইয়া, তথাস্ত বলিয়া, আমারে সুহ্র্লত মিষান্নে ভোজন 
করাইলেন | এঁলময়ে মহামতি ধর্থাত্বা শিবশর্মখা আমারে 
সম্তোধন করিয়। কহিলেন, শুভে ! তুমি কে, কিজন্য এখানে 
আখীমন করিয়াছ এবং কি কারণেই বা জনর্বত্র জ্রমণ করি- 
তেছ, সমস্ত আমার সমক্ষে কীর্ভন কর। পাপীয়নী আমি 
মহাত্মা! ভর্তার বাক্য শ্রবণ করিয়।। তংক্ষণাৎ স্বরে তীহায়ে 
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'র্িনতে পারিলাম |. : তাছাতে অভ্র 'লঙজ্জা হওয়াতে; 

' সুখ অবনত করিয়া রহিলাম | চাঁরুসব্বাঙ্গী. মঙ্গল তদ্দর্শনে 
ভর্ভতাকে কহিলেন, নাথ ! বলুন, এই রমণী কে, আপনাঁকে 
দেখিয়া লজ্জিতা হইতেছে । এ কাহার পত্রিগ্রছ, অন্থুগ্রহ- 
পুর্ব্বক নির্দেশ করুন | 

০ 

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মঙ্পলে ! যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, 

শ্রবণ কর | অসি শুতাননে ! তুমি যদর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, 
অবধান কর। এই বরাকী ভিক্ষুবেশে সমাগত হুইয়াছে। 
বিগ্রবর বনুদত্ত ইছার পিতা ইহার নাম সুঁদেবা | চাঁরু- 
লোচন। সুদেব1 পূর্বে আমার সহিত পরিণীত1 হয়। মদীয় 
বিয়োগহ্ঃখে দগ্ধ হইয়া, কোন কারণে স্বদেশ পরিত্যাগ 
পুর্বক আগমন করে। সম্প্রতি আমারে জানিতে পারিয়' 
তিক্ষুবেশে তদীয় গৃছে প্রবিষউ হুইয়াছে। তুমি আমার 

প্রিয় সাধনে একান্ত অভিলাধিণী। অতএব ইভার সম্ৃচিত 

আতিথ্য বিধান পৃর্ব্বক কর্তব্য সাধন করিয়াছ, লদ্দেহ 
নাই। পতি দেবত। ' মঙ্গল! স্বাশিবাক্য শ্রবণ পূর্বক যার 
পর নাই হর্ষিতা হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ আমারে আন, 
আচ্ছাদন, ভোজ্য, রত, কাঞ্চন ও আঁভরণার্দি প্রদান 
করিলেন । ূ 
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ত্রে!, আমি সেই পততিকাস্যা মঙ্গল! কর্তন নি 
ও বন্মানিত। হুইয়া, তথায় অধিষ্ঠিতা হইলাম । অনস্তর 
মদীয় বক্ষঃস্থলে সর্ধপ্রাণবিনাশন মহাতীত্র ব্রণ. সমুৎপন্ত 
হুইল.। তদ্র্শনে আমি বুবিতে পারিলাম, আত্মকত 
তত্তৎ দারুণ ছুক্কৃত ব্রণরূপে উদ্দিত হুইয়াছে। এ সময়ে 
স্বামীর সহিত সম্ভাষণে আমার একান্ত অভিলাষ হুইল । 
কিন্তু আঁমি কখন এই মহা তআ্াকে পাদপ্রক্ষালন বা ফুগ- 
লম্বাহন একান্তেও প্রদান করি নাই। এক্ষণে লেই পাপ- 

নিশ্চয়া আমি কিরপে, ইহার সহিত আলাপ করিব । 

এই ভাবিয়। সেই অনিবার্য ও অনুচিত ইচ্ছাবে কথঞ্চি 
সংবরণ করিলাম । ভদ্রে! সেই যাতনাশতক্ভীষণা শোৌঁক- 

লহুজ্অময়ী স্ুদীর্যষাম। ত্রিষাম। যোগে অপার হঃখসাগরে 
পতিতা হুইয়া, একাকিনী অনাঘ্িনীর হ্যায় এইপ্রকার 

চিন্ত। করিতে করিতে, আমার পাধাপহৃদয় সহস। স্ফুটিত 

হুইয়া গেল,। তৎক্ষণাৎ পাঁপ দগ্ধ হত প্রাণ দুধিত দেহ- 

ত্যাগ করিয়। বিনিষ্কান্ত হইল। অনস্তর মহাত্মা ধর্্মরীজের 
দুতগণ আমারে লইতে আনিল । তাহার! সকলেই ঘোর? 
ক্রুর ও সাতিশয় দারুণ এবং সকলেরই হন্তে গদা, চক্র ও 

খড়গ বিরাজমান । দেবি! তাহারা বন্থবন্ধন শৃঙ্ধলে বন্ধন 

করিয়া) আমারে যমপুরে লইয়া চলিল। .আমি . রোদন্ 

করিতে লাগিলাম । অনস্তর তাহার! আমারে যুদগর প্রহার, 

ছুর্দমার্গে নিপীড়ন ও ভর্খলনা করিতে করিতে যমছারে 
প্রবেশ করাইল। মহাত্মা ষমরাজ দর্শনমাত্র রোবভরে 

আমারে যথাক্রমে অঙ্গারসঞ্চয়, তৈলড্রোণী ও করস্তবাঁলুকে 

নিক্ষিণডঃ অলিপত্রে ছিন্নভিন্ন, জলযজ্সে জামিত, ক্ষারুক- 
১৮৯ 
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; সযুহে প্রক্ষিগ্ত, করপত্র “ও শক্তিপরম্পরায় তাড়িত, গ্রবং 

' অন্যান্য অমুদায় নরকে নিপাতিত করিয়া, পুনরায় তত্তৎ 

হুঃখসছুল দারুণ নরক সকলে নিক্ষেপ করিলেন । অনস্তপ্ন 

আমি বহু যোনিতে গমন ও দারুণ হঃখ ভোগ করিয়া? 

শৃকরীযো'নি লাভ করিলাম'। পরিশেষে তাহা হইতে পুম-. 
রায় সর্প, কুক্ক,ট, মার্জ্ারী ও আখুযোনি প্রাপ্ত হুইলাম। 

: গ্রেই রূপে ধর্মবরাজ কর্তৃক বন্ুতর পাপধোনি নস্তোগ করিয়া, 
পুনরায় তীহারই বিহিত এই শুকরী যোনিতে নিপতিসড 
হুইয়াছি। যাহা! হউক, আপনি পতিত্রতা ও বরবণিনী। 
আপনার হস্তে সকল তীর্থই বিরাজমান । আমি তদীয় 
উদকে অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি । আপনার প্রলাদে 
আমার পাঁতকও বিধস্ত ও তেজঃপুণ্যে জ্ঞান উজ্জ্স্তিত 
হুইয়াছে। এক্ষণে নরকার্ণবনিপতিতা আমার উদ্ধার 

করিতে হইবে । আপনি উদ্ধার না করিলে, আমি পুনরায় 
অন্য যোনিতে গমন করিব | বলিতে কি, আ। ম আশ্রয়- 

হীন, দীন, পাঁপভারে মঞ্গিন এবং হুঃখে সাতিশয় ক্ষীণ । 

আমারে পরিত্রাণ করুন । 

স্থশ্রবা কহিলেন, ভদ্রে! আমি এমন কি পুণ্যসত্তব 
স্গুক্কৃত সঞ্চয় করিয়াছি যে, তোমায় উদ্ধার করিব । 

শৃকরী কহিল, এই নন্ুনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ মহী- 
গতি ইক্ষযাকু সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং আপনি লক্ষ্মী স্বরূপা, 
তাছাঁডে অন্যথ। কি? অধিকন্তু, আপনি পতিব্রত1» মহা- 
ভাগ!, পতিসত্যসম্পন্নী, পরম পবিদ্র শ্রীশালিনী এবং 
সর্বদা সর্ববতীর্থ ও সর্ধবদেবময়ী দেরী সরপা । আঁপনি 
একাগ্রচিক্ধে স্বামীর শুশাধা করিয়াছেন । অতএব 
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আপনিই ইহ লোকে একমাত্র মহাঁপতিব্রতা। যদি অনুগ্রহ 
বিতরণে অভিলাষ হুইয়, থাকে, তাহা! হুইলে, আপনার, 
পতিশুশ্রধার এক দিবসের পুণ্য প্রদান করুন।' আপনিই, 
আমার মাঁতা এবং আপনিই আমার সনাতন গুরু | আমি 
পাপ ও ছুরাগারসম্পর &বং সতাঁ ও জ্ঞানবর্তির্জিত ! 

রাজ্ঞী শবণ করিয়! স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন 
এবং কছিলেন, মহারাজ ! এই শুকরী কি বলিতেছে? 
আমার কর্তব্য কি ? 

রাজা! কছিলেন, এই বরাকী পাপ ফোঁনিতে পতি 
হইয়াছে । ইহাকে স্বীয় পুণ্যে উদ্ধার কর। মহৎ শ্রেয়ঃ 
লাভ করিবে । 

চাঁরুমঙ্গল! তুশ্রব! এইপ্রকার অতিছ্িতা হইয়া, অ্ি- 
শয় হর্যাবিষ। হইলেন, এবং শুকরীকে কহিলেন, বরাননে ! 
আমি তোমারে এক বর্ষের পুথ্য প্রদান করিলাম. । এইরূপ 
বলিবামাত্র গশূকরী তৎক্ষণাৎ প্ুপযৌবনশালিনী, দিব্যমাঁল্য- 
বিভুষিতা, সর্বাভরণশোভাট্যাঃ বিবিধ রত্বে তুশোভিতা 
এবং দিব্যগন্ধানুলেপনা৷ দিব্য মুর্তি ধারণ ও দিব্যবিমানে 
আরোহণ করিয়া, অন্তরীক্ষে গমন করিল | তথ! হইতে 
প্রণাম পুর্ব্বক কন্ধরা আনত করিয়া, রাঁজ্ভীকে কছিতে লগ্িল, 

মহাভাগিনি! আপনার স্বস্তি। অপনার 'প্রসাদেই আমি 
পাপে পরিমুক্ত ও স্বর্ম লোক প্রাণ্ড হইলাম। অনন্তর রি 
সে প্রণাম করিয়া স্বর্ণে গমন করিল । 



চতৃঃপঞ্চীশং অধ্যায় । 

সকল! কহিল, আমি পুর্বে পুরাণে এইপ্রকার খর্ব 
' শ্রবণ করিয়াছি । অতএব পাপনিশ্চয়া আমি পতিহীন 

হইয়া, কি রূপে ভোগনুখে মংসক্ত হইব । কলতঃ, স্বামী 

ব্যতিরেকে আর এই দেহ ব! প্রাণ ধারণ করিব না| 

এইরূপে তিনি পতিব্রত পরায়ণ পরমধর্ম কীর্তন 

করিলে, বরাঙ্গন। সখীগণ নারীগণের গতিবিধায়ক নেই 

প্রশস্ত ধর্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হর্ষিত ছইল। ব্রাক্গণ, 
গুরু ও দ্বার্ধী রমণীগণ মকলেই মহাভাগ। ধর্মবৎসল 
স্কলার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন | 

বিষু। কহিলেন, এ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সৃকলার 
ধ্যান, গ্রভাব ও পতিভাবপরায়ণত' দর্শন করিয়! চিন্তা 

করিলেন, ইহার এই পবিত্র স্বভাব পরীক্ষা! করিতে হুইবে ! 
সুরেশ্বর এইগ্রকার কপ্পন। করিয়া, তৎক্ষণাঁৎ মন্মথদেবকে 
মরণ করিলেন। মহ্াবল মীনকেতু পরম হুফ হইয়া, 
পু্পচাপগ্রহণপূর্ববক প্রিয়তম! রতির সমভিব্যাহারে উপা- 
গত হুইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি &ইয়া, নিবেদন করিলেন, 
বিভো! কি জন্য আপনি মধুর নহিত আমারে স্মরণ করি- 
য়াছেন? সর্বতোভাবে আদেশ বিধান করুন। 

ইন্দ্র কহিলেন, কামদেব! শ্রাবণ কর। মহাভাগ। 
তুকলা! অভিমাত্র পতিব্রতা। আমি ইছারে পরীক্ষা 
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করিব। এ বিষয়ে তোমারে সমুচিত সাহায্য করিতে 
হইবে! কা'মদেব কহিলেন, দেবরাজ! সহত্রাক্ষ ! আচ্ছা, তাহাই হইবে । আমি আপনার সায় হইব এবং কৌতুক- কারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিব । এই বলিয়া সেই অতি 
হৃ্জায় অতি ভেজন্বী কন্দর্প পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি 
খবিসতম খখি ও দেবসতম দেবতাকেও জয় করিতে পারি । অবলা রমণী অতি সামান্য পদার্থ আমি তাহাদের শরীরে : সর্বদাই বাঁ করিয়া! থাকি; ভালে, কণ্ঠে, নেত্রে, কুচাগ্রে, নাভিতে, কটিতে, পৃষ্ঠে, জঘনে, যোনিমণুলে, অধরে, দশনে, ও কুক্ষিতে এই রূপে তাহাদের অক্ষে ও উপাক্গে সর্বত্রই আমার অধিষ্ঠান। আমি তত্তৎ প্রদেশ আশ্রয় করিয়া, পুরুষদিগের বল পৌরুষ হরণ করিয়া থাকি । স্বভাবতঃ অবল' নারী মদীয় শরসম্পাঁতে আহত ও সস্তগ্ত হইয়া, তুরূপ সথগুণ পিতা, ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় বান্ধবকেও দর্শন করিলে, চলনেত্রা ও পাতকচিস্তায় পরাস্মুখী হয় । 

তৎকালে তাহাদের যোনি স্পন্দিত ও স্তনাগ্রও কম্পিত 
থাকে । ফলতঃ, অবলাগণের কিছুমাত্র ধর্মজ্তান নাই। 
অতএব আঁমি সুকলাকে বিনাশ করিব । 

ইজ্্র কহিলেন, মনোভব ! আমি রূপবান, গুণবান্ ও 
বলবান্ পুরুষ মুর্তি পরিগ্রহ করিব। এবং অত্য সত্য 
বলিতেছি, এ বিষয়ে আমার কাম, লোভ, সংরস্ত, আরম্ত, মোহ বা অন্য কারণ কিছুই নাই। একমাত্র কৌতুকবশতঃ 
ইহছারে চালন1 এবং তোমার সাহায্য কারণে পরীক্ষ/ করিব । 
এই প্রকার উদ্দেশ করিয়া, সুররাট স্বয়ং সর্ববাভরণ- 
শোভায় হুশোভিত, সর্বভোগসম্পন্ন, সর্ববাম্চর্যয বিশিষ্ট 
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সর্ধবলীলা সমলঙ্কৃত, মন্মথাকারসম্মুভুত, পরম রূপবান্ ও গুণ 
শালী বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন ককরকামিনীর 
ভিত প্রদেশে সমাগত হইয়া, আপনার লীলা, রূপ ও গুণভাব 
প্রদর্শন করিতে লাশিল। কিন্তু সাধী সুকল। তদীয় 
রূপগুণে জ্রক্ষেপও করিলেন না। অনন্তর তিনি যে যে 
স্থানে গমন করেন, সেই নেই স্থানেই দেঘিতে লাগিলেন, 
এ পুরুষ সাভিলাধ চিত্তে ভীহারে দর্শন করিত তছে। 

এঁ সময়ে ইক্দ্ের প্রেরিত দৃভী সেই মহাঁভাঁগাঁর 
পার্থে সমাগত হুইয়া, সহাস্য আঁন্যে কহিল, আহ? কি 
ধৈষ্যঃ কি লহিক্ুুতা, কি ক্ষম, কি রূপ, কি সত্যনিষ্ঠতা ৃ 
তোমার সদৃশী রূপরাশি ললনা সংসারে দেখিতে পাঁওয়' 
যায় না। কল্যাণি! তুমি কে, কাহার ভার্ধ্টা? তুমি কাহার 
অস্কলক্ষনী, সেই পুরুষই ধন্য ও পরম পুণ্যাত্ম | 

মনস্বিনী সুকল। শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আঁমাঁর স্বাঁফী 
বৈশ্যজাতিতে সমুৎপন্ন এবং অতিশয় ধার্থ্িক ও পুশ্যবৎসল। 
তাহার নাম কৃকর । আমি সেই সত্যসন্ধ ধীমান কুকরের 
প্রিয়দস্সিতা। সম্প্রতি তিনি ধর্থোদ্দেশে তীর্ঘথযাত্রায় গমন 
করিয়াছেন । সেই মহাভাগ প্রস্থান করিলে, অদ্য তিন 
বৎসর অতিক্রান্ত হুইয়াছে। তদীয় বিরহে আমি নিতান্ত 
হুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মরতাস্ত সম্ুদায় কীর্তন 
করিলাম । এক্ষণে” কে তুমি আমারে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ, বল। ও ৃ 

দূতী শ্রবণ করিয়। পুনরায় কহিল, ভদ্রে । বদি জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, লম্ুদায় বলিতে হইল।' অগ্নি বরবর্ণিনি ? আমি 
কারধ্যার্থিনী হইয়া, ত্বদীয় সকাশে আগমন করিয়াছি । ঘে জন্য 

জিপ ও | 



কুিনও দি 
আলিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া, 
সবিশেষ অবধারণ কর। তোমার স্বামী নির্ঘণত সেই 

জন্য তোমারে ত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু যত দিন 

যৌবন, মনুষ্য তাবৎ ভোগ করিয়া থাকে | অতএব তুমি 

ভাদৃশ প্রিরঘাতক পতি লইয়া কি' করিবে ৭ ভাবিয়া দেখ, 

তুমি সাতিশয় সাধী, তথাপি তিনি তোমারে ত্যাগ 

করিয়। গেলেন । এক্ষণে তিনি মৃত বা! জীবিত আছেন, 

_.তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। অতএব তাদৃশ পতিতে 

তোমার প্রয়োজন কি? তুমি বথা খেদ করিতেহ । এবং 

কি জন্য এই দিব্য হেমসমপ্রভ শরীর বিনাশ করিতেছ। 

বাল্যকাল উপস্থিত হুইলে, বালক্রীড়া ব্যতিরেকে মনুষ্য 
আর কোন সুখ লাভ করিতে পারে না| বার্ধক্যও নির- 

বচ্ছিন্ন হুঃখময় | তৎকাঁলে জর] শরীর পীড়ন করিয়] থাকে 

একমাত্র তারুণ্যই লর্বভোগ ও সর্ধসুখের সাধন স্বরূপ । 

বয়ন গত হুইলে, সেই যৌবনই বাকি করিবে ? দেবি! 

বৃদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, কিঞ্িন্মাত্র কার্ধ্যসিদ্ধির সত্তা- 

বন। নাই। স্থবিরগণ কেবল চিন্ত। করে? কোন কার্যেই 

স্থখে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ফলতঃ, সলিল গত 

হইলে, সেতুবন্ধনে প্রয়োজন কি? সেই রূপ, তারুণ্য 

অতীত হইলে, শরীরও নিপ্রয়োজন হুইয়1 থাকে | অন্তএব 

তুমি সুখে ভোগ ও মধুমীধবী পাঁন কর। অয়ি চারুলো- 

চনে! মন্মথ তোমার এই দেহ দগ্ধ করিতেছে । এ দেখ, 

রূপবান ওগবান্. পুরুষ সমাগত হুইয়াছেন। ইনি ধনী, 

লর্বজ্ঞ ও .সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ এবং তোমার জন্য নিত্য 

ন্সেছনম্পনন । 



২২ পর্গাপুরান 

7 স্থকলা কহিলেন, ছুতিকে ! জীব ম্বভাবতঃ সুসিদ্ধ ও 
 লম্যক্সিদ্ধি বিধান করেম। তাহার আবার বাল্য কি, 
যৌবন কি, বার্ধক্যই বা কি? তিনি অজর, নির্জর, সর্ব্ব- 
ব্যাপী, লব্বলিদ্ধিসম্পন্ন, সত্যবিক্রম, .নিষ্কাম ও কামদ 
এবং আত্ম। রূপে সংসারে বিচরণ করেন। এই দেছে 
ও গেছে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। গ্েছের সংস্থান যেরূপ, 
দেহেরও সেইরূপ । গ্েহ যেরূপ কান্ঠ, পাষাণ, স্তস্ত, 
নানাবিধ দার ও সুত্রাদদি ঘার। নির্মিত ও পরিমিত এবং 

বিবিধ লেপন দ্রব্যে লিগ ও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, দেহও 

সেইরূপ ম্বত্তিকা, জল ও বর্ণাদি ততৎ পদার্থে সংঘটিত । 
প্রথমে রূপ এই গুহ সুত্রে সুত্রিত হইয়া আগমন করে 

এবং দিন দিন ভাক্ষরকিরণে বিচ্ছরিত হয়। পরে বায়ু 
কর্তৃক ধূলি আন্দোলিত হুইয়াঃ গৃহ মলিন করিয়া! থাকে 
তখন গৃহন্মানীর চক্ষে রূপহানি সংঘটিত হয়। যাহ? হউক, 
এরূপ রূপ ঘটনাই গেছের তারুণ্য বলিয়। কল্পিত হয় । 
অগ়ি দূতিকে ! তত্তৎ কান্ঠ ও পাষাণাদি বহুকালে জীণ 
ও স্থানভ্রষ এবং পরিশেষে সুলাগ্রে বিচলিত হইলে, পুন- 
রায় প্রাহ্র্ভত হয় না। তখন এই দেহশখেছ আধারমাত্রে 
প্রতিহত হ্ইয়া, লেপনাদিভার সহা করিতে পারে না। 
ইহাই ঘৃছের বার্ধক্য বলিয়া! কথিত হুয়। গৃহস্বামী তৎ- 
কালে গৃহকে পতনোন্মখ দেখিয়1, তাছ। ত্যাগ ও সবিশেষ 
বিবেচন! পূর্বক সত্বর অন্য গুহ আশ্রয় করেন । মনুষ্য- 
গণের বাল্য; যৌবন ও বার্ধক্যের ক্রম এইপ্রকার | 

ফলতঃ, বস্ত্র অলঙ্কার, ভূষণ, চন্দনাঁদি লেপন এবং 
তাস্ুলজ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণ দ্রব্যে চিত্রিত করিলেই, 



ভূমি খণ্ড $. শত 

দেছের তাঁরুণ;ও অভিরূপনম্পন্ন, রসাদি সেবন করিলেই, 
মাংসঃ অঙ্গলনকল আপ্যাঁক্সিত ও বিস্তত এবং 

অভ্যকঙ্জারির অনুষ্ঠান করিলেই সৌকুমার্ধ্য সম্পাদিত .হয়। 

এেই রূপে রস ও মাংস উভয়ের মংযোগে দত্ত, স্তনঃ বাহু, 
কটি, পৃষ্ঠ, উরু, হস্ত ও পাঁদ শরীরের এই সকল উপাঙ্গ ও 
অঙ্গ বর্ধিত ও ম্বরূপত। প্রাপ্ত হয়। তৎকালে মনুষ্য 

রসরদ্ধ ও স্বরুপতা লঙ্কভ করে। যাহা হউক, এইরূপ 
রুত্রি স্বরূপ মন্তুষ্য লোঁকে কি জন্য শোভি। পায়, বলিতে 

পারি না। ভাবিয়া দেখ, এই দেহ বিষ্ঠামুত্রের কোবমাত্র 
এেবং তজ্জন্য অতিশয় অপবিত্র ও ভুগুষ্সিত 1 জলবুদ্- 
বুদের ন্যায়, তাহার আবার রূপবর্ণন। কি? যাবৎ পঞ্চাশ 
বর্ষ এই দেহের দৃঢ়তা, অনন্তর দিন দিন ক্ষয় হুইয়া থাকে 1 
তণকালে দন্ত সকল শিখিলিত, সুখ লালাক্রিন্ন, দর্শনশত্তি 
বিলুপ্ত, কর্ণ বধিরায়িতঃ গতিশক্তি তিরোছিত এবৎ হুস্ত- 
পাদ অবসাদিত হয়। অধিকন্তু, জরার নিম্পীড়ন জন্য 

শরীর ক্ষমতাহীন ও দিন দিন শুক হইয়। ঘায়। আমারও 

রূপ এই প্রকারে আগমন করিয়াছে এবং এই প্রকারেই ক্ষয় 
গ্রাণড হইবে । অতএব আমার রূপ কল্পনামাত্র ! আর 
তুমি যাহার প্রশংসা! করিতেছ এবং যাছার জন্য দৃতীভার 
গ্রহণ করিয়াছ, তাহারও রূপ এপ্রকার কর্পনামাত্র 1 এ 
বিষয়ে তুম কি অপুর্ব দেখিয়াছ, বল। তাঁহার শরীরে 

রূপ খাঁকিতে পারে, কিন্তু তাহা কপ্পনার অতিরিক্ত নহে । 
অথব। তুঙ্রিষেরূপ বলিতেছ, তোমার কথিত পুরুষ তারই 

অন্তথুবপ | “সুম্িও তদ্রুপ, সংশয় নাই! ফলতঃ সংসারে 

রূপ নাই; অতএব তাছারও রূপ নাই। দেখ আতুযচ্চ 
১০০ 



২৪, গষাপুরাপ । 

'পাদপ ও পর্বত সকলও কালবশে পীড়িত ও পতিত 
হয়৷ থাকে । 'ভূতগণের অবস্থাও তক্জরপ, সংশয় নাই। 

শুভে-ট অরূপ স্বরূপ সর্বব্যাপী দিব্য আত্ম। একাকী, 

ঘটনলিলের স্যার, স্থাবর জজম সমুদায় পদার্ধে অধিষ্ঠীন 
করেন । লোকে বুঝিতে পারে না, ঘট নষ্ট হইলে, সম্ু- 

দায় জল একীভুত হয় এবং স্সাআ্মাও পিগুনাশে এ প্রকার 
একরূপত। প্রাপ্ড হুইয়। থাকেন । ম্সয়ুদায় অঙ্গসঙ্গে আন্তর- 
শত উপল যেৰপ স্বীয় স্বভাব ভ্যঢা করিয়।?, মাৎনভাবে 
পরিণত হর, অন্ন উদরল্থ হইলে, তদ্ব* আত্মভাঁব ত্যাগ 

করে, এব সহ্বর রূনিমিশ্র বিঠী হইয়া থাকে । পুরুষ 
এইরূপ নিজরূপ ত্যান্ধ করি, এঅথমে পুষত্ব এবৎ পশ্চাৎ 
হুর্মন্ধিসঙ্কুল কমিত্ব প্রাণ্ড হয়। অনন্তর নেই কলমি নিতান্ত 
দারুণ ও অতিশয় কঠুস্ফোটক সম্পাদন এবং সেই গুষ 
সর্ধাঙ্গে পরিচালনাপুর্বক ব্যথা সম্পাদন করে। নখ 
ছারা ঘর্ষণ করিলে এ কণ্ড,র শান্তি হয়। শুভ! শ্রবণ 
কর, স্বরতেরও তদ্ব২, তাহাতে সংশয় নাই । 

সন্ুষ্য এই রূপে যে রস পান ও ভক্ষ্য ভোগ করে, 
তাহ প্রাণবায়ু দ্বার পাকস্থানে নীত এবৎ তথায় অগ্নি 
ঘারা পক হইলে, অপানে মলপীড়া সঞ্চারিত হয়, এবং যে 
সার ভূত শুদ্ধবীর্ধয সুনির্মাল রস সমুদ্রিক্ত হয়, তাহ! বায়ু 
কর্তৃক প্রণীত ও আদিষ্ট হুইয়।, ব্রন্ষস্থানে গমন করিয়। 
থাকে । তহুকালে উৎপন্ন বীর্য চঞ্চলত্ববশতঃ স্থানলাঁভে 

সমর্থ হয় না। 

প্রাণিগণের কপালবিভাগে পাঁচটা কৃমি অধিষ্ঠিত 
আঅছে। ভন্মধ্যে কাঁযুলে ঢইটী, নেত্রস্থানে ছুঈটী এবং 



রক্ডের পম্চাৎ কনিষ্ঠা লি; সমান একী বান করিয়! 
থাকে । ভাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।. কর্ণমুল- 
স্থিত কৃমিদ্বয়ের নাম প্জলী ও শুক্গিণী; নেত্র স্থানের নাম 
শৃথলী ও জঙ্গলী। ইহার সকলেই নবনীতবর্ণ ও কৃষ্ণপক্ষ 
এবং মন্ুুষ্যের অতিমাত্র ছুঃখ সাধন করে। অধিকন্ত, 
ই চারিটীর বাগে শতপর্চাশৎ কুর কমি 

হইয়াছে । ইহারা প্রমুণে বাজিশরীর সদৃশ এবং সকলেই 
ভালান্তরে অবস্থান করে । ইহাদের প্রভাবেই লোকের 
কপালরোগ প্রাছ্ভু ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই । দুতি । 

শ্রবণ কর, প্রাজাপত্যমামক আর একী মহারুমি মন্ুষ্য- 

শরীরে অধিষ্ঠিত আছে । এ কমি অতিশয় ছদ্ধর্য ও অঙ্গু- 

লির ম্যায় প্রমাণ বিশিষ্ট এবং তাহার স্বুগে কেশদয় 
বিরাজমান । প্রাণিগণ উহার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয় । কেননা, তদ্থারাই সেই হাণিগণের বীর্ধ্য বলপুর্ববক 
ন্বস্থানস্থিত,প্রাজাপতা কমের যুখগহবন্ধে নিপাতিত হইয়া 

থাকে । সে তাহ! মুখ দ্বারা পান করিয়া, মস্ত হইয়? উঠে । 

এবং তালুস্থানে নিতীন্ত চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ করে। 
ইলা ও পিক্জল। নামে যে সুন্বন নাড়ীদ্য় সংস্িত আছে, 

তৎকালে তাহার বলপ্রভাবে নেই নাড়িকায়ও কম্পিত 

হইয়া! থাকে । তাছাতে প্রাণিগণের কুঁমরাগ সম্পন্ন 
হইলে, পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীর যোনি স্ফূরিত হইয়া উঠে। 
তহক্ষণীৎ স্ত্রী পুরুষ উভয়ে, ক্ষণকাল জন্য পরস্পর সঙ্গত 

হুইয়], শরীর দ্বার শরীর ঘর্ষণ পুর্বক নীধুবনলীলারসে 
একান্ত মগ্ন হয়। তাছাতে ক্ষণমাত্র সুখ ; কিন্তু পুনরায় 
তাদৃশী বণ, প্রাহভূতি হইয়া থাকে। দুতি! লর্ববদই 



ভস্ভ 'পসরাণার 

গ্রইপ্রকার ত্র দোঁথিতে য় 
স্বস্থানে প্রস্থান কর |. এ বিষয়ে কিছুই অপুর্রবতা মাই 
যদি কিছু অপুর্ধব বলিতে পার, নিঃসংশয়ে সম্পাদন করিব 

পৃঞ্চপঞ্চান অধুযার 

ূ বিষ্ণু কহিলেন. শুক এ শুকার বাক্য প্রয়োগ 

করিলে, দৃতী প্রস্থান পূর্বক শমুদায় সংক্ষেপে নিবেদন 
করিল | পুরন্দর এবধারণপুব্বক চিন্তা করিলেন, সংনারে 
রমণী হইয়া কেহ কখন এইপ্রকার জ্ঞানোদকবিশোধিত 
পরম নিদ্ধ যোগরূপ বলিতে পারে না| অতএব মহাভাগ? 

সুকলাই পবিত্রতার আধার, সন্দেহ নাই । এবং এই স্ুক- 
লাই সমস্ত টত্রলোক্য ধারণ করিতে লক্ষম, তাহাঁতেও 
২শয় নাই। ভগবান জিও এেবংবিধ চিন্তা করিয়া, 

কামদেবকে কহিলেন, আমি ক্ৃকরগৃহিণী শুকলার দর্শনার্থ 
তোমার সহিত একত্রে গমন করিব। মন্মথ বলদর্পিত 

হইয়া কহিলেন, লহ্রাক্ষ! চলুন, নেই পতিক্রভার অধি- 
ভিত প্রদেশে গমন করি। স্ুররাজ ! আমি গমনমাত্রেই 
তাহার মান, বীর্ধয, বল, ধৈর্য্য, সত্য ও পাতিত্রত্য সমুদায়ই 
২স করিবঃ এ বিষয়ে আবার মাঁয়া.কি? দেবরাজ শ্রবণ 

করিয়া, কহিলেন, কন্দর্প ! তূমি অতিবাদ প্রয়োগ করিতেছ । 



ভূমি হওক গর্ত 

স্বুকপণ? সত্যবলে অতিশয় দৃঢ় ও ধর্ম্মবলে অতিশয় স্থির 
ভাব লাভ: করিয়াছে । ইচারে জয় করা! সাধ্য নছে। 

এ বিষয়ে তোমার পৌরুষ কাঁধ্যকর হইবে ন1। 

মন্মথ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি : 

খবিগণ ও দেবগণেরও বীর্য হ্ছরণ করিয়াছি £ এই অব- 
লশর বল গণনীয় ছইতে পারেনা] অতএব আপনি কি 

বলিতেছেন ? দেখুন, আপনার সমক্ষেই ইহাতে বিনাশ 
করিব । নবনীত যেরূপ অগ্নির তেজঃ দর্শনমাত্র দ্রেবীভূত 
হয়, আমিও তন্রুপ তেজোবলে ইহারে বিদ্রাবিত করিব । 
এক্ষণে চলুন, মহণকার্য্য উপস্থিত, তথায় গমন করিব । 

আমার তেজঃ নিশ্চয়ই ত্রিলোকীবিনাশে সমর্থ | 
ইন্দ্র শ্রবণ করিয়া! পুনরায় কহিলেন, অগ্নি পুষ্পধন্থন্ । 

আমি নিশ্চয় জারি, তুমি ইহ্হারে জয় করিতে পারিবে না | 

কেন না, এই লল্গনা ধৈর্য্য, বীর্য, অতিশয় সত্য ও পুণ্য- 
শালিনী এবং অতিমাত্র পবিত্ররূপিণী। যাহা হউক, চল, 
ধনুদ্ধারী তোমার উগ্রবীর্ধ্য পুরুষকার অবলোকন করিব । 
ভখন কামদেব প্রিয়তমা! রতি ও দৃতীর সহিত মিলিত হুইয়! 
তীয় সমভিব্যাহারে পতিব্রতার সকাশে গমন করিলেন 

দেখিলেন, পরমযে।শী যেরূপ ধ্যানবশে বিকণ্পহীন হুইয়।, 

কাহারে চিন্তা করেন না, তদ্জেপ পতিভক্তিযুবক্তা ও পরমপুণ্য- 

শালিনী ভুকল। একাকিনী স্বীয় গৃহে অধিষ্ঠান পৃর্র্বক এক 

চিতে পতির ধ্যান করিতেছেন। তাহার রূপ অত্যদৃতুত, 
ও অনন্ততেজঃ কন্দর্পযুস্ত এবং লাধুগণের সাক্ষাৎ মোহন 

ও সর্ববলীলানমন্বিত! তৎকাঁলে লেই যোগরসনিমগ্ন! 
মহান্গতভব! ললন। লহস। পুরোভাগে দর্শন করিলেন, 



- সার 
' কাষসছচর পুরম্দর পরমলীলারি বত মু পুরুষমুর্তি পঁরিগ্রহথ 
| একা অতিশয় কামছাবে বিচরণ করিতেছেন”। কিন্তু 
তিনি তাথার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন ন! ! 

তক্দর্শনে কন্দর্প কছিতে লানিলেন, সলিল যেরূপ 
পয়োধর কর্তৃক পরিসুক্ত' হইয়া, পদ্মদলে গমন পুর্ববক 

চঞ্চল হইয়া থাকে, তদ্রপ এই পতিব্রতার পরমনত্যনিঠ 
 প্রভাবও ক্ষণমধ্যে চঞ্চল হইবে । 

সুকলা দর্শনমাত্র বুবিতে পারিলেন, এই ব্যক্তিই 
দূতী প্রেরণ করিয়াছিল । দ্বতী ইহারই গুণ বণনণ করিয়। 
গিয়াছে। এক্ষণে স।ক্ষাকারে আপনার লালা, স্বরূপ ও 
বিলাস প্রভৃতি লমুদায় প্রদর্শন করিতেছে । ছতী পূর্ব্বেই 
হসহ্বন্ধ শত্রগুণ গান পূর্বক আমার সমক্ষে এই কাঁমকে 
প্রবল রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে । কিন্তু মদীয় সত্যস্বভাবে 
প্রমর্দিত হইলে, রতির সহিত কাম কখনই জীবিত থাকিবে 
না। কিন্তু প্রার্থনা করি, নাথ জামার তৃবুদ্ধিযরুক্ত ক্রিয়। 
ও ভাবপরিগ্রহপুর্বক চিরজীবী হুউন। ফলতঃ কাম 
আমার শুন্য, চেষ্টাহছীন ও শৃতকপ্প হইয়াছে । এবং মদীয় 
কর্থ বলে এই দেহের সহিত তাহার প্রজা ও প্রিয়াখ্য। 
শঞ্ডিও বিনষ্ট হইয়াছে । নাথ যত দিন সহবাসে ছিলেন, 
তাঁবৎ আমার এই শরীর সুশোভিত ছিল । এক্ষণে আর 
ইহার কিছুমাত্র শোতাবিভাব নাই । অতএব ইহা বিনষ্ট 
হইলেই, হর্ষে ও অতিশয় সচ্ছন্দে পরিবর্তন করিতে 
পারিবে । তখন ইহার প্রক্লত শোভাঁও সয়ুৎপরর হুইবে । 
অতএব যে ব্যক্তি তোক্ত্কাঁম হইয়া, আমার প্রার্থন' 

-ক্ষত্রিবে তাছারে গুরু ভাবে প্রতিভাবিত করিব 



ভু বড ৩২৯: 
মহারাজ! স্ুকলা! অতিশয় সারী এবং তাহার চিগ্ুও 
সত্যাক্ষরপ্রক্ষালিত ও লাতিশয় সংযত । সে এইপ্রকার 

বিচারণাপুর্বক তৎক্ষণাৎ গৃহান্ডে গ্রবেশ ও স্বামিচিন্তায় 

চিত্ত সন্নিবেশ করিল । ূ 

বি কহিলেন, সুররাজ তদীয় ভাব অবগত হুইয়?, 
সম্মুখ৮র্ কামকে বলিতে লাগিলেন, কাম ! তুমি ইহারে 
কখনই জয় করিতে পারিবে না । এঁ দেখ, এই সভী সত্য- 

রূপ সন্নাহে স্বদংশিত হুইয়।, ধশ্মাখ্য ধন্ুঃ ও ভ্তানাধ্য সায়ক 

গ্রহণ করিয়া, বীরভাবদর্পিত বীরের ন্যায়, য্ুদ্ধব।সনায় 
সংগ্রামে স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতেছে । এক্ষণে 

তুমি ইনার তেজঃ জয় করিয়?, আত্মান্ুরূপ পুরুষার্থ বা 

পৌক্ধ প্রদর্শন কর ! কিন্তু ইহা! নিশ্চয় জাঁনিও, সতী 
তোমার পরাজয় করিবেন এবং তোমারে মরিতে হইবে 
তুমি পুর্বে মহাত্মা শস্তুর সহিত বিরোধ করিয়া, দগ্ধ ও 
নেই ছুক্ষর্ম্বের কল স্বরূপ অনক্গ হুইয়াছ, ইছ। স্মরণ করিও | 
এবং ভাবিয়।! দেখিও, গুর্ববে যেরূপ কর্ম করিয়াছিলে, 
তাহার প্রারন্ধও তদ্রুপ তীব্র হইয়াছে | অতএব চল, পতি- 
ব্রতার সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই। স্বর্গে থাকিয়া, 
অক্ষয় কীর্তি লাভ করিবে! সংসারে যাহার] জ্ঞানবাঁন 
পুরুষ তীহার। কখন মহাত্ার সহিত বিবার্দ করেন না | 

বাহার! বিবাদ করে, তাহার! রূপবিনাশন ছুঃখময় অযশক্কর 
ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব চল, এই তীরে ত্যাগ ও গজ! 
করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করি। শ্রবণ কর, আমি 

পুর্বে এইপ্রকার সতীসঙ্গবর্শতঃ যুদ্ধে অতি পাঁপময় ফল 
ভোগ করিয়াছিলাম । মহাত্মা গৌতম আমারে যে শীপ 



৮৯৪ 1, 
সে 

2৯2 রঃ শী ্ 7 / ্ ক 

: দেন, তাহীও ভোঁমার: টিলা নাই। তাঁছাতে আমার 
যে হর্দশ। হইয়াছে, বলিবার নছে। তৎকালে তুমি আমারে 
ত্যাগ করিয়!, পলায়ন একুরিয়াছিলে । ফলতঃ বিধাত। 

সতীদিথের অতুল প্রভাব কণ্পন। করিয়াছেন। সুর্ধ্যও 
তাহা। সহা করিতে পারেন না। পুর্বে অত্রির পত্রী অননুয়া 
মুনি কর্তৃক অভিশপ্তা হইলেও, স্বর্গে আপনার বরূপচক্র 
বিস্তার করিয়াছিলেন ; অনন্তর স্বকীয় তেজে সুর্যের তেজ 
রুদ্ধ করিয়1, পরম ভাম্বর দিব্য লোকে প্রবেশ ও দেবব্রয়কে 
বীর পুক্ররূপে পরিণত করেন । মন্মথ ! পুবের্ব তুমি বাঁরৎ- 
বার শ্রবণ করিয়াছ, সতীগণ কখন অনসত্য বাক্য প্রয়োগ 
করেন না! ভাবিয়া! দেখ, অশ্বপতির পুত্রী নাবিত্রী ছ্যমৎ- 
সেনাম্ম্জ স্বীয় প্রিয়দয়িত সত্যবানকে বমের হস্ত হইতে 
আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন । বলিতে কি কোন মু অন্নির 
শিখা স্পর্শ করিতে পারে এবং স্বহস্তে গলে শিল। বাঁধিয়া, 
সাগ্করতরণে সক্ষম ছয় ৭ অতএব স্বতুযু যাহার একান্ত প্রার্থ- 
নীয়, সেই ব্যক্তিই সতীগ্গণের বিনাশবাঁসনায় প্রত হুইয়। 
থাকে । 

দেবরাজ কামের শিক্ষার্থ এইপ্রকাঁর নীতিগর্ভ উদার 
বাক্য প্রয়োগ করিলে, রতিনাথ তাহ! শ্রবণ করিয়া, প্রতুযু- 
স্তর করিলেন, স্থুরনাথ ! আমি আপনারই আদেশে ঠধর্ষয- 
বন্ধন ও পুরুষার্থ সঙ্কলন পুবর্বক আগমন করিয়াছি । কিন্ত 
আপনি আমারে ত্যাগ করিয়?, বহুভয়যুক্ত মিথ্যাবাক্য 
প্রয়োগ করিতেছেন। ভাবির! দেখুনঃ আমি যদ্দি কার্ষ্য- 
লাধনে নিরত হুইয়।, প্রত্যাবর্তন করি, তাহ] হইলে, আমার 
বন্তিনণশ এবং লোকমধ্যে অযশম্কর মানছানি সংঘটিত 



পা হ প্পে 

১৬, 

। ইবে | সকলেই বলিবে, নৃুকলা আমারে জয় করিয়াছে 
আঘি . পুরে” যাহাঁদিগকে জয় করিয়াছি, সেই দেবগণ, 

 দাদিৰগগ ও তপঃগ্রভাবসম্পন্ন তপোধনগ্রণও এই খলিয়! 
হাঁন্য করিবেন যে, এই ভীষণ মন্মধ সামান্য মনুষ্যরমনীর 
হস্তে পরাজিত হুইল। এই জন্য আমি আপনার সহিত 
উহার সমীপে গমন করিব, আপনি অনুমোদন করুন [: 
দেররাজ ! আমি নিশ্চয়ই এই রমণীর তেজঃ ও ধধর্য্য বিনষ্ট 
করিব। আপনিকি জন্য ভীত হুইতেছেন? কাম এই 

! বলিয়া দেবরাঁজকে সম্বোধনপুবর্বক সপু:খশরসছিত শরাসন 
গ্রছণ করিলেন এবং পুরোঁবর্তিনী ক্রীড়াকে কহিলেন, প্রিয়- 
সখি! শ্রবণ কর। তোমারে মায়া বিধান করিয়া, ধশ্বিদৃ- 
বরিষ্ঠা পরমপত্যনিষ্ঠ। ক্লকরকমিনী সুকলার যমীপে গমন 
ও সাহায্য রূপ সবিশেষ কার্ধ্য সাধন করিতে হুইবে। 
অনন্তর কাঁম প্রিয়তম রতিকে সত্বর আহ্বান করিয়া কছি- 
লেন, পরিয়ে! তোমারেও আমার গুরুতর কার্য করিতে 

' হইবে । চারুলোচন! সকল! ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া, যাহাতে 
সাহার প্রতি নেহ করে, এবং বশীভূত ও ব্যাকুলা হুইয়। 
উঠে, তুমি গুণবাক্যয়ুক্ত তত্তৎপ্রভাববলে তাহা সমাধান 
কর। সখে মাধব! তুমিও সত্বর মায়াময় নন্দনকাননে 
গমন এবং তাহাকে কলকুনুমে অলঙ্কুত, এবং কোকিল ও 
ষট্পদগ্ণের কলনিনাদে প্রতিধ্নিত কর । তিনি মকরন্দ ও 
স্বাহ্গুণসম্পন্ন রসালকেও আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
তোমর। স্ব স্ব কর্মযোগবলে ইহার প্রীতি সমুৎপাদন ও 
অনুরাগ সঞ্চারিত কর। ,মম্মথ মোহবশ তঃ হন্তকাম হুইয়া, 
হুবিপুল নৈন্দিশকে এই প্রকার 'সাদেশ দিয়। বিদায়, 

১ 



. করিলেন অনস্তর স্বয়ং: মহামতি স্কলার সম্মোহনার্থ 

দেবরাজনমভিব্যাছারে বথাস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

ষট পঞ্চাশ অধ্াায় 

বিহু কহিলেন, দেবরাজ ও মন্মথ উভয়ে সত'র বিনাশ 
জন্য নবলবাহন প্রস্থান করিলে, সেই জুকলা ধর্কে 
কছিতে লাগিলেন, অয়ে মহা প্রাজ্ঞ ধর্ম! কাকের ব্যবহার 
অবলোকন কর। অতঞব আমি তোমার, আপনার ও 

পরম পুণ্যভাক, মহাঁত্বা স্বামীর জন্য এই সত্যাখ্য স্বি- 
প্রাখ্য সুদেবাধ্য ধাম রূপ সুখ সম্বন্ধ মহাস্থান ত্যাগ করিব । 
এখানে থাকিলে, হুরাত্মা মন্দরুদ্ধি কাম তৌঁমারে বিণাশ 
করিতে পারে ॥? পতিব্রতা সতী, তপোঁধন ব্রাক্গণ এবং 
স্বামী কাম এই সকলের শক্র, তাহাতে সংশয় নাই। 
ধর্ম! বোঁধ হয়, তুমি এই কারণে মদীয় গেছ ত্যাঁে অভি- 
লাষী হুইয়াছ। যাহা হউক, আমি গ্েহাস্তর আশ্রয় করিলে 
বোধ হুর, তুমিও সেখানে গমন করিতে পার । ধর্শ! তুমি 
সহায় হইলে, পুণ্যও শ্রদ্ধার সহিত সমাগত হইয়া, মদীয় 
মন্দিরে ক্রীড়া করিবে ক্ষমাও শ্বান্তির সহিত আগমন 
করিবে .এবং সত্য, শৌচ, দম, দয়া, সৌহার্দ, সুনির্লোভ 
ও প্রঙ্ঞাও তথায় অধিষ্ঠিত হইবে । ইহার! সকলেই আমার 



ছুদিখী শত: 
পরম পবিত্র স্বভাববান্ধব | ফলতঃ অস্তেয়, অহিংসা, 
তিতিক্ষা বুদ্ধি, গুরুশুত্ধষা, এবং যাহা হইতে মোক্ষমার্গ 
প্রকাশিত হয় নেই জ্ঞানদীপ্তিনমস্থিত লক্ষী সমভিব্যাহারী 
বিষণ ও অন্নিপ্রযুখ সমুদায় বেদ মদীয় গেছে নিত 
আগমন করেন। আমি ইহীঙছ্গের সহিত সতীধর্ঘমার্গের 
অন্থসরণ পূর্বক সর্ধদা বান করিয়া থাঁকি। আমার গুহ 
এই সকল নাধুমণ্ডলীতে নিত্য পরিব্ত। উহ্বারাই আমার 
কুটুম্ব। আমি সেই কুটুম্বগণের মধ্যবর্তিনী হইয়।), যখন 
তখন তোমার সহিত বাস করি । 

যিনি সর্ধবশক্তিদান্ ও সমস্ত বিশ্বের গ্রদ্ভু, সেই 
ত্রিশূলী বৃষবাহন শিবমর্জল মদীয় গেহ রূপে বিরাঞ্গমান। 
আমি সেই শঙ্করাথ্য মহেশ্বর সদন আশ্রয় করিয়৷ ছিলাম! 
ছুরাত্মা মন্মথ তাহাঁও বিনাঁশ করিয়াছে । মহাক্সা বিশ্বামিত্র 
পরম তপস্থায় প্রবৃত্ত হইলে, এই কাঁম মেনকারে আশ্রয় 
করিয়া, তাহার মোহ মমৃুৎপাদন করে। গৌতষের 
শ্রিয়ভার্য্যা অহল্যা! অতিশয় সাধী ও পতিত্রতা। ছুরাত্মা। 
মন্মথ তীহারেও নত্য হইতে চালিত করিয়াছিল। অন্যান্য 
মুনিথণের সর্ব ধর্জ্ঞা পতিত্র তপরায়ণ গৃহস্থা রমণীগণও 
এই কাম রূপ অনলে দগ্ধ হুইয়াছিলেন | বলিতে কি, 
এই ছূর্ঘর হুঃনহ সর্বব্যাপী সত্যশিষ্ঠুর কাম নিত্য আমারে 
অবলোকন করে এবং বারংবার আমার সমীপে যাতায়াত 
করিয়া থাকে। এ দেখ, ছুরাত্বা হঠাৎ বৈর আশ্রয় 
করিয়া, লশর শরানন গ্রহণ পূর্বক মদীয় গৃহ বিনাশ বাস- 
নায় আগমন করিতেছে ।"* অদ্য অন্যান্য ক্রুরপ্রক্কৃতি পাষড- 

য় পাঁপাত্মারাও মদীয় গৃছে প্রবেশ করিবে। ইহার 



(৩৬৪. ২ পর্িবূরানন, 0. 

ঠলেনাপতি যহাবল। হুরাত্বা তাহাঁরেও ছলপূর্ববক প্রেরণ 
"করিয়াছে । ধর্খ ! এক্ষণে আমি ধধর্য্যশস্ত্র গ্রহণ করিয়া, 
মহারণে অধিষ্ঠিত ছইলাম। ক্ষণকালও ইহার সহিত যুদ্ধ 
করিব। কিন্তু কাম অতিশয় বলবান্। নিশ্চয়ই আমারে 
পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ফাতনাদি দ্বারা তাড়না! করিবে । 

তখন আমি ইহার প্রভাবে দগ্ধ হুইয় যাইব । এই জন্য 
এই গৃহ ত্যাগ করিয়া, গ্ুতনবিধ ধর্বনংভূত স্ত্রীয়াখ্য গৃহ- 

. সৃষ্টির অভিলাষিণী হইয়াছি। 
তৎকালে পুণ্য কলের প্ররিয়ভাধ্যা শিবমঙ্গলা ধর্মকে 

কহিলেন, "ধর্ম! ছুরাত্বা কাম আমার স্কলাখ্য গৃহ দগ্ধ 
করিতে উদ্যত হুইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রও কে।ন কারণে 
কামের পুর্বরৃত অবগ্নভ হইয়।, তাহার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন । পুর্বে ইনি অহল্যাসঙ্জে প্রীতিরন অনুভব 
করেন । তাহাতে মুনির পুরুষকার ও সতীর ধর্ষণ! অবলোকন 
করিয়াছিলেন | এবং খবির শাঁপে বিনষ্ট হুইয়াছিলেন । 
ত্কালে দারুণ শাপ ভোগ করিয়া ইহার হুঃখের অবধি 
ছিল ন1। তথাপি ইনি ক্ৃকরপ্রেয়লী ধর্ধচারিণী সুকলারে 

' বিনাশ করিতে অভিলাঁধী হুইয়া, পাপাস্বা কামের সহিত 
মিলিত হইয়াছেন। ধর্্রীজ ! আপনি মহ্থাপ্রাজ্ঞ ও সমু- 
দায় মতিমদ্ৃগণের বরিষ্ঠ। যাহাতে স্বুকল। ইন্দ্রের সহিত 
প্রয়াণ না করে, তদন্ু রূপ বিধান করুন । 

ধর্ম কহিলেন, আমি কামের আহ্বান বা ভেদ কিছুই 
করিবনা। যে উপায় দর্শন করিয়াছি, তাহাঁই এ বিষয়ে 
পর্যাপ্ত হইবে । এই সুরূপা পরম 'বুদ্ধিমতী শকুনী স্কলার 
স্বামীর শুভাগমন সর্বদাহ প্রখ্যাপন করিতেছে । সুকল! 



স্থান আট 

ইহার প্রভাবে ও টির আগমনে সর্বথা স্থিরচিত্তা ও 

ছুাচারবহিভূর্তী হুইবেঃ তাহাতে সংশয় নাই।. এই 
বলিয়া তিনি দৈবজ্ঞরূপধারিণী প্রজ্ঞার সুকলার' গৃহে প্রেরণ 
করিলেন।: স্থুকল! ট্দবজ্ঞ দর্শনে নিরতিশয় হর্যাবিষ্টা 
হুইয়া, ধৃপদীপাদি দ্বারা তীহা্ণ সমুচিত পুজা ও লম্মানন1- 
করিলেন এবং ভাখিলেন, না জানি, এই ব্রাহ্মণ অদ্য 
আমারে কি বলিবেন। 

ব্রাঙ্ষণ কহিলেন, ভদ্রে! তোমার স্বামীর আগমন 
দর্শন করিয়াছি । তিনি নিশ্চয়ই সপ্তমদ্িবসে সমাগত হুই- 
বেন। স্মুকল। শ্রবণমাত্র আনন্দিত হইলেন । + 

বিষ কছিলেন, এদিকে কাসনহচরী ক্রীড়া মনোহর 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়।, পতি ব্রত।রগুহে গমন করিল। এ্রেবং 
সাদর বাক্যে তীহারে সতাখণ করিল। সাধী স্বুকল। পরম 
পবিত্র বচনবিন্াটা্সে তদীয় সভাজনানন্তর সহাস্য আন্যে 
আপনার অভিলধিত ত্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমেয় প্রত্যুত্তর 

. প্রদান করিয়। কছিরপন, পুণ্যশীলে! শ্রবণ কর, জামার 

স্বামী বীর, বিদ্বান্চ বলবান, গুণজ্ঞ ও সকলের পুজার । 
তিনি পুণ্যশালি্ী আমারে ত্যাগ করিয়। গিয়াছেন | 

শুদ্ধচারিত্রহিকল! স্বীয় রহস্য প্রকাশ করিলে, ক্রীড়। 
পুনরায় কহিল্দীতদ্রে ! আমি সবখীন্বরূপ “ত্বদীয় গৃহে সমা- 
গত হুইয়াছ্ি” অতএব তোমার স্বামী কি জন্য রূপবতী 
তোমারে তভীঁগ শব করিয়া গেলেন, সমুদীয় কীর্তন কর। 

কহিলেন, মদীয় স্বামীর চরিত্র স্বভাব যথাযথ 
রদ করখ,তিনি ধর্ম বা পুণ্য যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, 
আমি একা হুইয়া, তখনই তাহ? সাধন এবং জর্দা 



এ পিইতিপিব 

ঠা ছার ধ যানশালিনী হয় তদীয় সক পা র্িপালন করি” 

চভাম। অধিকন্তু, একান্তশীল হইয়া, স্বগুণে ও গ্রীতি লহকারে 
১তীছার সেবা করিতাম। কিন্তু সম্্রতি আমার পুর্বব- 
বিপাক উপস্থিত; সেই জন্য তিনি মন্দভাগিনী আমাকে 
ত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন । সখি! আর আমি এই জীবন 

ব। দেহ ধারণ করিব ন]॥ জী প্তিহীন হইলে, কিরূপে 
নির্ঘন প্রাণ ধারণ করিতে পারে ৭ অগ্নি মহাভাগিনি ! 
স্বামীই ললনা জনের শ্র্গার ও নৌভাগ্য বলিয়া, সর্ববদ! 
পর্বতোভাবে শাস্ত্র সকলে কথিত হুইয়। থাকেন । 

ক্রীড়। এই সকল শ্রবণ করিয়া, যাহ! প্রত্যুত্তর করিল, 
মহাভাগ! পতিদেবত1 সুকল। তৎসমুদায় সত্যভ।ব বলিয়া 
অবধারণ করিলেন এবং বিশ্বানবদ্ধা হইয়া, তাহারে 
পুনরায় সম্ভাষণ পুর্বক আত্মচেষ্টান্নুূপ বচনবিন্যালে 

আপনার পুর্বব বৃত্তান্ত, ছুঃখ ও লত্যনিষ্ঠতা এবৎ পুণ্য- 
সাধনতগুপর ভর্ত। যেরূপে সৃষ্ট হয়েন,১ তৎসমস্ত তাহার 

গোঁচর করিলেন ৷ ক্রীড়। শুনিয়া তাহারে প্রবোধ প্রদান 

করিতে লাগিল ] 

বিষু কহিলেন, একদণ ক্রীড়া স্বকলাকে কহিল, সবি ] 

এই দিব্য পাঁদপবিরাজিত রমণীয় বন অবলোকন কর । 
প্রেখানে বিবিধ বল্লীবিতত ন্ুকুমার কুহুমে অলঙ্কুত, পাপ- 
নাশন পরম পবিত্র তীর্থ আছে। বরাননে ! উভয়ে 
তথায় পুণ্য হেতু গমন করি, »ল। ল্ুকলা মায় কর্তৃক 

অভিছিতা হইয়া! তদীয় সমভিব্যাহারে সেই নন্দ সদৃশ 
রমণীর কাননে প্রবেশ করিলেন | দেখিলেন, এ অরণ্য সকল 
খতু সুলভ কুসুমে সুশোভিত, কোকিলকুলের কলনিনাদে 
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প্রতিনাদিত, এৰং কলীিভাবে পরিপুর্ণ | মায়া ও মাধব 

স্বকলার সহিত তথায় প্রবেশ করিল এবং তত টদৈবযুত্তত 
পরম কৌতুকময় পদার্থ সকল দর্শন করিতে . লাগিল । 
কিন্তু সেই পর্ধন্ুখলাধন সর্বভাবন দিব্য অরণ্য দর্শন 
করিয়াও স্কলার কিছুমাত্র মোহ-উপস্থিত হইল না। 

এঁ সময়ে মন্মথ সবর্বভোঁগপতি ও কামলীলায় সমাকুল 
হুইয়1, সেই দৃতীর সহিত তথায় সমাগত হুইলেন। সকল! 
তাহার সমীপবর্তিনী হুইয়া, সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, 
মহাভাগ ! এই ক্রীড়! ছলনাপুর্ধক আমারে তদীয় সকাশে 
আনয়ন করিয়াছে । এক্ষণে আমি ইছাঁর পুরোবর্তিনী হই- 
য়াছি। তুমি আমারে যথেচ্ছ প্রহ্থার এবং ষর্দি পৌরুষ 

থাঁকে, তাহাও প্রদর্শন কর | 
কামদেব কহিলেন, দেবর'জ! আপনি এই. বেল! 

আপনার চতুলীলাসমন্থিত স্বরূপ প্রদর্শন করুন। আমি 
তদ্দবারা পঞ্চবাণযোগে ইছারে প্রহার করিব । 

ইন্দ্র কহিলেন, মুঢ়! সম্প্রতি সমাহিত হইয়া, যুদ্ধে 
অভিলাষী হইতেছে? কিন্তু যদ্দারা লোক সকল বিড়ন্বিত 
হুইয়া থাকে, তোমার সেই পরম পুরুষকাঁর কোথায় ? 
কামদেব কহিলেন, দ্দেবদেব মহাদেব আমার সেই পুর্ব : 
স্বরূপ বিনাশ করিয়াছেন। তদবধি আমি অন হইয়াছি। 
এক্ষণে কোন রমণীকে বিনাশ করিতে অভিলাষ হইলে, পুরুষ- 
শরীর আশ্রয় করিয়।; স্বীয় রূপ প্রকাশিত করি। এবং 
পুরুষবধে এপ্রকাঁর নারীদেছে অধিষ্ঠান করিয়। থাঁকি । পুরুষ 
পুর্বে ষে রমণীকে দর্শন করে, তাহার চিন্তা করিয়! 
ধাকে । নেবারংবার তাহার গাঢ় চিন্তায় প্ররত্ত হইলে, 



পি? 

এশাখি সেই অদৃষ্ট। রমণীকে আশ্রয় বীর, স্বীয় সত্ব সম্মুত- 
'পাদন করি উল্লিখিত প্রকারে নারীদেহ উম্মথিত 
করিয়। থাকি । সথরেশ্বর ! এইপ্রকাঁর সংস্মরণ জন্য আমার 
নাম স্মর হইয়াছে । লোকের দেহ যাদৃশ বা তাদৃশ 
হইলেও, আমার সহায়ে, বস্তরূপ আশ্রয় ও আত্মতেজঃ 
প্রকাশ করে এবং অধন্যও ধন্যত। প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, 

আমি নারীদেহ আশ্রয় করিলে, বীর পুরুষও নিতান্ত মোহিত 
হয় এবং পুরুষদেছে অধিষ্ঠিত হইলে সাধী রমণী ও 
দ্রবীভূত হুইয়। থাকে । দেবরাজ! আমি রূপ হীন। সেই 
জন্য অন্যদীয় রূপ আশ্রয় করিতে হুয়। এবং সেই জন্যই 
তবদীয় বূপ আশ্রয় করিয়', অভীগ্গিত সাধন করিব । 
মাধবনখ মনোভব এই বলিয়া, মহাত্মা ইন্দ্রের দিব্যসুর্তি 
আশ্রয় করিয়ঃ পরম সাধী পতিপ্রাণা ককরপ্রেয়পীর বধ- 
লাধনমানসে নিতান্ত উৎ্নুক চিত্তে তদীয় নয়ন লক্ষ্য্বরূপ 
নিণয়পুবর্বক শরহুস্তে প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল। 

সণ্তপঞ্চাশ অধানয় 

বিষ্ণু কছিলেন, এদিকে ক্রীড়া সেই মনোহর অরণ্যানী 
মধ্যে প্রবেশ করিলে, বৈশ্যভার্ধ্যা স্ৃতন্বী সুকলাও প্রবিষ্ট 
হইলেন তিনি সেই মনোজগহুন দর্শন করিয়া, মায়াকে 



ভূগিখণ্ড। ৩৩৯ 
জিজ্ঞানা করিলেন, সখি! এই বর্কামসুনিদ্ধ পরম 
পবিত্র মনোভিরাঁম দিব্য অরণ্য কাহার ? তিনি হর্যা- 
বেশে এই প্রকার জিজ্ঞািলে, ক্রীড়া কহিল, মহা মাধব 
ও মকরধজ স্বভাববলে এই দিব্যগু৭প্রয়ুস্ত কামকফলবিশিষ্ট 
পু্পষয় কানন নির্বাণ করিয়াছেন | সুকলা শ্রবণমাত্র 
অতিমাত্র হর্যাবিষ্টী হইলেন $ কিন্তু মহদূরত্ পর্যালোচনা 
করিয়া, তাহার ফল গ্রহণ করিলেন না। বায়ু স্বভাবতঃ 
সৌরভ সহকারে প্রবাহিত হইয়া থাকে | তাহাতে অনা- 
য়াসেই তাহার শ্রাণ নাঁসামধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তৎকাঁলে বায়ু 
কর্তৃক আন্দোলিত হইয়া, এই রূপে পুষ্পশৌরভ নাসারজ্ধে 
প্রবেশ করিলে, বরানন1 সেই জ্বাণও পরিহার করিলেন । 
তত্রত্য সুর ফলও ভিনি আশ্বাদন করিলেন না । তদ্দর্শনে 
বিছারপরায়ণ কাঁমনখা। মকরন্দ নিতান্ত লজ্জিত ও একান্ত 
ছুঃখিত হইয়া, আপন হইতে ভূমিতলে অবতরণ করিল! 
মলিকাগণ তছাঁরে সংগ্রামপতিতের ন্যায় দর্শন করিতে 
লাগিল এবং পক্ষিগণ হাস্য সহকারে ভক্ষণ করিতে আর্ত 
করিলে, সে প্রবাহযোঁগে মন্দ মন্দ প্রয়াণ করিতে লাগিল | 
নগবিহারী শকুন! সকল বিবিধ রবে জপ্লনা করিতে 
লাগিল” এই মকরন্দ সুকল1 কর্তৃক পরাজিত হইয়া, 
নিত্যপথ আশ্রয় করিল। ্ 

অনস্তর কাঁমভাধ্যা রতি প্রীতির সহিত পতিব্রতার 
সমীপবর্তিনী হইয়া, হান্যপুর্বক কহিল, ভদ্রে! তোমার 
স্বক্তি ও ম্বাগত? এক্ষণে তুমি এই প্রীতির সহিত 
বিহার কর । ূ 

পতিত্রতা .কলা তাহাদের বল্পলিত ও বাক্য শ্রবণ ও 
৯০১২ 
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দর্শন করিয়া কহলেন, আমার স্বামী রতি প্রীতি উভয়কেই - 

নমভিব্যাহারে লইয়! ণিয়াঁছেন ৮ যেখানে স্বামী, আমিও 

সেখানে,আমার রতিও সেখানে । এবং আমার কাম, প্রীতি 
ও নিরাশ্রয় দেহও মেখানে | 

রতি প্রীতি শ্রবণ করিঠ়। অতিমাঁত্র লজ্জিত হুইল এবং 
হতাশ হুইয়। মহাঁবল কামের সমীপে প্রত্যাগধমন করিল । 

মহাবল কাম তৎকাঁলে মহাকায় ইন্দ্রদেহ আশ্রয় করিয়া, 
শরাঁসন আকর্ষণপুর্ব্বক নেত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন £ রতিও -. 

তীহাঁরে কহিতে লাগিল, মহাঁভাগ ! এই স্কল। নিতান্ত 

ছুর্জেয়া। অতএব আত্মপৌরুষ ত্যাগ কর | এই মহাভাগ] 
সর্ধবথ!। পতিকামা, রৃতিকামা নহে । 

কামদেব কহিলেন,» এই পতিকব্রতা যখন মহাত্' 

ইন্দ্রের রূপ দর্শন করিবে, তখন ইহারে বিনাশ করিব, 

সন্দেহ নাই | 
বিষণ কহিলেন, মহাঁবেশ ইন্দ্র অন্যবেশ ধারণপুর্ববক .. 

নত্বর কামের অনুগামী হইলেন এব সর্ধবভোখসমন্থিত, 
অর্বাভরণসম্পন্ন, দিব্যমাল্যান্বরধর ও দিব্য গন্ধান্থলেপনে 

দিগ্ধাঙ্জ হইয়া, দূতী সমভিব্যাহাঁরে নির্দিষ্ট স্থানে গমন 
করিলেন। তথায় সমাগত হুইয়1, সত্যচারিণী মহাভাগ। 
স্বকলাকে কহিলেন, আমি পুর্বেব দূতীর সহিত প্রীতিকে 
প্রেরণ করিয়াছিলাম । কি জন্য তাহাদের অবমানন? 
করিয়াছ? এক্ষণে. শ্বয়ৎ সমাগত হুইয়াছি, আমারে 

ভজন, কর । 

. সুকল! কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক! ভর্তার অধিক্কৃত 

মহাত্মা মহাবল শুকরগণ পুরুষাঁকারে, সর্বধদ৭ সর্ববতাভাবে 
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আমার রক্ষা করিতেছে । আমিও ভীক্ার কম্ধে লবর্বধা 

ব্যস্ত। -মহাঁমতে ! এই সকল কারণে চক্ষুর নিমেবমান্রও 

কথ! বলিবার অবকাণ নাই । আর আমার সহিত ক! ৃ 

কহিতে আপনারও কি লজ্জা হয় না? আপনি কে? নির্ভর 

হুইয়। মরণাভিলাষে আগমন করিফাছেন । | 

ইন্দ্র কহিলেন, ভদ্রে! তোমায় অরণ্যমধ্যে একাকিনী 

অবলোকন করিতেছি, কেহ তোমার লহ্ায় নাই। তবে 

আমি কাঁহারে ভয় করিব। তুমি ষে স্বীয় স্বামীর বীর ভট- 

গণের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগকে কিরূপে দেখিতে পাইব, 

দেখাও । 
| 

সুকল। কহিলেন, আমার স্বামী নিত্যবুক্ত, মহাত্মা, 

অচল, অখণ্ডিত, যোগশীল, অভিমানী ও সহজধশ্মাব- 

লহ্বী। তিনি আমারে নিজবলে আবৃত এবহ ধ্বৃতি, মতি, 

গতি ও বুদ্ধ্যাখ্য সৈন্যগণের আধিপত্যে সন্নিবেশিত ও সং 

ন্যস্ত করিয়!.সব্্বদা সুরক্ষিত করিয়াছেন । এই রূপে তিনি 

আমারে সমণ্ডণ, শৌচ ও ধর্ম দ্বার! প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন । 

&্ঁ দেখ, মহাঁবল সত্য শাস্তি ও ক্ষমার সছিত মদীয় সম্মুখে 

সমাগত হইয়াছেন! মহাবীর্ব্য মহাষশাঃ জ্ঞান লবর্বদাঁই 

আমার নিকটে আছেন, তাহারা কখন আমারে পরিত্যাগ 

করেন না । এতদৃভিন্ন, আমি নিজ গুপরূপ ছুঁচ-বন্ধনে 

বন্ধা হইরা, নিত্য অবস্থান করি । কফলতঃ স*গ্রতি সত্য 

প্রভৃতি সকলেই আমার রক্ষায় নিযুক্ত এবং ধর্ম ও লাভাদি 

সকলেই বুদ্ধির অনুারী হুইয়, আমারে লব্বতোভাবে রক্ষা 

করিতেছেন । তুমি কিজহ্য বলপুব্ব ক প্রার্থনা করিতেছ। 

' তুমি কি জান না,নত্য ধর্ম ও জ্ঞান ইহার! সংসারে অতিশয় 
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: প্রবল ৭ তাহারাই ভর্তার সম্থায় পে আমায় রক্ষা করিভে- : 

ছেন। আমি দম ও শান্তির একমাত্র অধীন। সুতরাং 

কখন রক্ষাশৃহ্য নহি । সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্র অথবা মহ?- 

বল রূতিপতি কামও আমারে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন। 

লত্যরূপ কবচে আমার শরীর স্বুনংযত, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কাঁমবাণ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে । এরবৎ ধর্ম প্রভৃতি 
মহাভট সকলও তোমারে নিঃলন্দেহ সংহার করিবেন । 

অতএব তুমি দুরে শীমন ও পলায়ন কর, কদাচ এখানে 

থাঁকিও না। যদি প্রতিনিদ্ধ হইরাও অবস্থান কর, ভস্মী- 

ভূত হইবে । স্বামী ব্যতিরেকে আর কেহই আমার রূপ 

নিরীক্ষণে ক্ষমবান্ নহে £ অগ্নি যছৎ দারু দহন করে, 
তদ্বৎ তোমারে এখনই দগ্ধ করিয়া! ফেলিব। 

সহআক্ষ শ্রবণ করিয়ণ, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, কামকে 

কহিলেন, ইহার পৌরুষ দেখিলে, অতঃপর পলায়নই শ্রেয়- 

স্কর | অনস্তর ইন্দ্র প্রভৃতি নকলে মহাশাপে ভয়াতুর হুইয়খ, 

যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই স্য স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

ভীহার। গ্রস্থান করিলে, পতিত্রত? জুকল। ধ্যানস্তিমিত চিত্তে 

সতীর পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন । 
বিষ, কহিলেন, মহারাজ ! এদিকে ক্লকর সব্বতীর্থ 

সাধন পুবর্বক সাতিশয় আনন্দিত হুইয়া, সার্থবাহসম ভি- 
ব্যাহারে গৃহাঁভিমুখে প্রস্থান করিলেন । পথিমধ্যে চিন্তা 

করিতে লাঁশিলেন, এতদিনে আমার সংসার সফল হুইল । 

ম্দীয় পিতৃগণও পরিতৃপ্ত হইয়া, নিশ্চয়ই স্বর্গ-প্রাপ্ড হই- 

- বেন । এইরূপ চিস্ত। করিতেছেন, এ্রেমন সময়ে তদীয় পিতা- 
&মহ সাক্ষাৎকারে সমাগত ছইঈয়ণ) তথায় অবস্থান করিলেন, 



ভুমি তষ্৩- 

এবং নেই মহাকাঁয় দিব্যরূপ ক্ককরকে বলিতে লাগিলেন 

তোঁষার তীর্থবাত্রা শ্রমমাত্র, উহ্হাতে কিছুই ফল হয় নাই | - 

স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতেছ বটে, কিন্তু পুণ্যলেশে বঞ্চিত ... 

হইয়াছ। তোমার পিতৃগ্রণও বদ্ধ হুইয়াছেন। "অতএব . 

তুমি বৃথা শ্লীঘা করিতেছ । 

ক্লকর শ্রবণ করিয়। কহিল, আপনি কে এরূপ বলিতে- 

ছেন? মদীয় পিতাঁমহবর্গ কিজন্য কি দোষে বন্ধ 

হইলেন, তাঁহার কাঁরণ বলুন । কিজন্যই বা আমার তীর্ঘ- 

ফল ও তীর্থযাত্রা ভ্রষ্ট হইয়াছে, যদি অবগত থাকেন, 

বিশেষ স্পষ্ট করিয়া বলুন । 

ধর্মরাজ কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রীতি ও পুণ্যশালিনী 

পত্ভীরে গৃছে রাথিয়া যায়, তাহার পুণ্যকল ব্বথা হইয়! থাকে 

সন্দেহ নাই । বাহার পুণ্যবলে ধর্মাচারপরায়ণণ ধর্্মসাধন- 

তশ্পরা পরমযশস্বিনী ভাঁধ্য। সংঘটিত হয়; মহৌজ। 

দেবগণ তাহা'রই গৃহে অবস্থান করেন এবং পিতৃগণও 

তদীয় গ্নেহমধ্যস্থ হইয়া, নিত্য কল্যাণ বাসনা করিয়া 

থকেন। ফলতঃ, যাহার গুছে সত্যতৎপরণ পুণ্য সতী 

বাস করেন, তদীয় গৃহে গঙ্গাদি পবিত্র নদী ও সাগরাদি 

পবিত্র জলাশয় এবং যজ্ঞ, দেবতা ও তপোধন খাষিগণ 

অধিষ্ঠিত হয়েন। ভাষ্যা প্রসন্ন হইলে, গশহস্্য 

সঞ্চিত হয়। এই গার্স্থ্য আশ্রয় করিয়াই জীবগণ জীবন 

ধারণ করে । গার্হচ্থ্যের ন্যায় অন্য উত্তম আশ্রম নাই। 

যে পুরুষের গৃহে অগ্নিছোত্র; বেদ: সমুদায় সনাতন ধর্ম 

এবং দাঁন ব্যবহার প্রবর্তিত ও অন্থন্ঠিত হয়, একমাত্র 

ভার্ধ্যাহীন হইলে, ভীহার নেই গৃহও বন রূপে পরিণত 
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“হইয়া পাকে । সেই ভার্দ্যাহীনের গৃহে যজ্ঞ বা বিবিধ 
দান আর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এবং সম্ুদায় ধর্মকর্ম ও 
পুণ্যক্রিয়াও বিফল হইয়া যায়। অতএব ভার্ধ্যার সমান 
পুণ্যসাধনহ্েতু তীর্থ নাই । মহাঁবল ! শ্রবণ কর, এই ত্রিভু- 
বনে ভার্ধ্যার সমান গৃহস্থের অন্যবিধ ধর্শও লক্ষিত হয় 
না। যেখানে ভ্ত্রী; সেইখানেই পুরুষের গুঁহ, ইহাতে 

অন্যথ। নাই। গ্রীমেই হউক, অরণ্যেই হউক, স্ত্রীই সর্ব- 
ধর্মের সাধন । বলিতে কি, ভার্য্যার সমান পুণ্য নাই, 
ভাধ্যার সমান সুখ নাই, ভার্য্যার সমান উদ্ধার ও হিতলাঁধন 

তীর্থগ নাই। যে নরাঁধম ধর্শমচারিণী সতীজ্মীকে ত্যাঁ 
করিয় যায়, তাহার ধর্ম ও ধর্মুকলও পরিত্যক্ত হয়। তুমি 
ভার্ধ্যাবিরহছিত তীর্ঘে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়াছ, নেই হেতু 
তোমার পুর্ব পিতামহুগণ বন্ধ হুইয়াছেন। তুমি চোর, 
তোমার পিতামহুণণও চোর; যেহেতু তাহারা চোরের 
হ্যায় লোলুপ হুইয়1, তোমার স্ত্ীবিরহিত প্রদন্ত শ্রাদ্ধান্্ 

গ্রহণ করিয়াছেন। ষে আশ্রয়বান্ পুত্র ভার্য্বাবিছিত 
পিগ্ডে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর | যেরূপ 
ষৎপিগ্ডে পিতৃগণ পরমতৃপগ্ড হয়েন, তাহার সেই পিণ্ডেও 
সেইরূপ হুইয়? খাঁকেন | ভার্য্যাই গাহন্ছ্য ধর্মের ম্বামিনী 
হুয়েন-| তুমি সেই স্ত্রীব্যতিরেকে অনর্থক চোরের কার্য্য 
করিয়াছ । এই কারণে তোষার পিতামহগণও চোর 

হইয়াছেন । ভাধ্যা স্বন্ছস্তে যে অধতোপম অত্নরপাক করে, 

পিতৃগণ হুষ্টচিতে তাহা ভক্ষণ করিয়া! থাকেন। তাহাতেই 
উহাদের তৃপ্তি ও পরম সন্তোষ উপস্থিত হয়। এই 
জন্য ভার্ধঃ বিন। পুরুষের ধর্মকর্ম পিদ্ধ হইতে পাঁরে না। 



তঙ্টপঞ্চাশ অধ্যায় | 

কুকর কছিল, ধর্মশরাজ ! কি রূপে আমার সিদ্ধি লাভ 

ও কি রূপে পিতৃগণের মোচন হইবে, সবিস্তর বর্ণন করুন। 

ধর্মরাঞ্স কহিলেন, মহ্থাভাগ ! গুছে গমন করিয়ণ, 

ধর্শচারিণী সুকলারে লইয়া, ধর্ম অনুষ্ঠান, স্বকীয় পুণ্যে 

তাহার লম্বোধন, তদীয় হুস্তে শ্রাদ্ধদান এবং পবিত্র তীর্থ 

সকল স্মরণ করিয়া সুরোত্তমগণের পুজা কর, তীর্থযাত্রী- 

কত সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । ষে ব্যক্তি ভার্ধ্যাবিন। 

ধর্দঘমসাধনে উদ্যত হয়, মে গা্ন্থ্য লোপ করিয়া, 

একাকী বিচরণ করে। গৃহিণী গৃহে থাঁকিবেই, যজ্ঞ সকল 

সুসিদ্ধ হয় । কেহ কখন ভার্ধ্যাবিন৷ একাকী ধর্খার্থ সাধন 

করিতে পারে না। ধর্ম এই বলিয়। পুনরায় যথাগত 

প্রস্থান করিলেন। ধর্মাত্মা মেধাবী ক্ৃকরও স্বঘূছে 

প্রত্যুপস্থিত হইল এবৎ সার্থবাহু সমভিব্যাঁছারে পতিব্রতা 

ললনারে দর্শন করিয়া, স্বাস্থ্য লাঁভ করিল। . পতিব্রতা 

সুকল। ধর্্মকোবিদ ভর্তারে সমাগত দেখিয়া, তদীয় আগমনে 

পুণ্যমঙ্গল বিধান করিলেন । " 

অনস্তর বৈশ্যবর কৃকর ভার্য্যার সমক্ষে ধর্খের উপদেশ 

বাক্য বর্ণন পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে তদীয় লমভিব্যাারে 

গৃহস্থিত হইয়া, শ্রার্ধ, পুণ্যানুস্তান ও দেবগণের পৃজ! 

করিল। এ সময়ে গ্গিতৃগণঃ দেবগণ ও গন্ধরর্বগণ, বিমানা- 



'রোছণে সমাগত হুইয়! মুনিগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাত্মা 
ও ধর্ম্মজ্ঞ দম্পতির ভূয়সী প্রশংলা 'করিতে লানিলেন |: 
আমি, ব্রহ্মা, দেবী সছিত মহাদেব এব দেব ও গন্ধবর্গণ 
আমর] সকলেই সুকলার পাতিব্রত্যে যার পর নাই, 
প্রীতি লাভ করিলাম । এবং নেই অত্যপন্তিত ₹বশ্য- 
মিখ্ুনকে কছিতে ল!খিলাম, সুব্রত! ভার্য্যার সহিত বর গ্রহণ 

'কর । তোমার কল্যাণ হউক । 

কলকর কহিল, হুরোভ্মবর্গ! আপনার কাহার তপস্যা 
ও পুণ্য প্রসঙ্গে সপত্বীক আমারে বরদানার্থ সমাগত 

হুইয়াছেন ? 
ইন্দ্র কহিলেন, এই মহ1ভাগ1 স্ুকল। সাধী ও পরম 

পুণ্যশাঁলিনী | ইহাঁরই সত্যে সন্তষ্ট হইয়া আমর! তোমারে 
বরদানে উদ্যত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি সংক্ষেপে 
সমুদাঁয় পুর্বর্ববটন! এ্রেবং তদীয় চারিত্র ও মাহাত্ম্য সম্যক 
রূপ বর্ণন করিলে, কৃকর নিরতিশর হর্যাবিষ্ট হুল । অন- 
স্তর হুর্ষভরে ব্যাঁকুললোচন হুইয়” পত্বীর সহিত বারংবার 
দেবতাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল । এবং 
বলিল, আপনার) এই তিন সনাতন দেবতা এবৎ অন্যান্য 

দেব ও খবিগণ যদি কৃপা করিয়।, আমার উপরি সন্ত্ষ্ট 

হইয়] থাকেন, তাহা? হইলে, আমি যেন জন্ম জম্ম দেবভত্তি 
লাভ করিতে পারি, এবং আপনাদের প্রসাদে আমার যেন 

ধর্ে ও সত্যে অন্থরাগ সঞ্চিত হয়। বলিতে কি” যদি 

দেবগণ, তুষ্ট হইয়া. থাঁকেন, তাহা হইলে, আমি পরিণাঁমে 
ভার্ধ্যা ও পিতৃগর্পের সহিত বৈষ্বলোকে গমন করিতে 
আঁভিলাষ কলি । 



হা এ আলু ৫ 

ডুবি: বি চি 

'দেবখীণ কহিলেন, মহাভাগ 1 তাহাই হইবে | তেধ্যাঁর . 

সযুদায়ই শ্ুলিদ্ধ হইবে । এরই বলিয়া তাঁহার! সকলে: 
তাহাদের উভয়ের উপরি পুস্পরুঙি আরস্ভ করিলে, . খান্ধর্র্-. 
গ্রীণ মহুৎ,. পুণ্য ললিত সুন্বর গান ও অগ্দরোগণ নৃত্য 
করিতে লাগিল । অনন্তর নেই সগন্বর্বব বিবিধ দেবগণ বর-. 
দানানন্তর পতিব্রভার প্রশংসা করিতে করিতে ত্য স্বস্থানে 

প্রতিপ্রস্থান করিলেন । 

মহার'জ! আমি এই বিবিধ তীর্থ কীর্তন করিলাম 
আঁর কি বলতে হইবে বল। আমি ষে সকল পৰিত্র 
আখ্যান কীর্তন করিলাম, ইহ? শ্রবণ করিলে, মন্থষ্যের সর্বৰ- 
পাঁপ বিমৌচন হয়। ষে নারী শ্রদ্ধা সহকারে স্ুকলার 
প্রশস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করে, ভাহার কখন সৌভাগ্য, সত্য- 
নিষ্ঠ। ও পুত্র পৌত্র বিজ্যুত হয় না। অধিকন্ত, সে ধন 
ও ধান্যসহু সর্বদ। আমোদ ও সুখ সস্তবোগ করে ঞেবৎ জন্ধ 

জন্ম পতিব্রতা হুইয়। থাকে, তাহাতে অন্যথা নাই ! 
ব্রাহ্মণ ইহ! শ্রবণ করিলে, বেদবিত্, ক্ষত্রিয় বিজরী, টশ্য- 
গৃছে ধনধাম্য+ ধর্মজ্ঞান, স্থখ ও সদাচার এবং শুদ্রের পরম 

সুখ? পৌ ত্রপুত্রসত্দ্ধি, বিপুল লক্ষ্মী ও ধনধান্যশোভা 

সম্পন্ন হয় । 

বেণ কছিলেন, ভগ্গবন্! আপনি সব্বতীর্থস্মন্থিভ 

ভার্ধ্যাতীর্থ কীর্তন করিলেন 7 এক্ষণে বীনা পরিত্রাণ- 

সাধন পিতৃতীর্ঘ নির্দেপ করুন । 
বিঝুণ কহিলেন, মহাতীর্ঘ কুরুক্ষেত্রে কুগুল .নামে 

ব্রাঙ্মণ বাস করিতেন । তাহার সুকর্মানামধেয় সৎপুত্র সমু- 
পন্ন হয়। সুকর্থা ভক্তি ও ক্কপাবিষ$ হইয়া আপনার 

৯৩ 



' ধর্ম শীস্বকোবিদ অতিরস্ক 'জারাপীড়িত শুরুদেবের অহ- 

নিশি শুঞ্ধায় কায়মনে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ- 

দেবের .সমীপে সম্ুদায় বেদ ও বনুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। তাহাতে সদাচারপরায়ণ, ধর্মাবিৎ ) জ্ঞানবৎুসল 
ও দমণ্ডণে অলঙ্কুত হুইয়৷ উঠেন। মহারাজ ! এরূপ 
গুণপ্রম্পরার অধিষ্ঠান - প্রযুক্ত তিনি স্বয়ং পিত। মাতার 
অঙ্গলম্বাুন, পাঁদগ্রক্ষালনঃ আসান ও ভোজনব্যাপার সমা- 

ধান এবং স্বহস্তে শব্য। করিয়া দিতেন । 

এ সময়ে পিপ্পল নামে কশ্যপকুলোদ্বহ কোন 
ব্রাহ্মণ জিতাহার, জিতমৎ্নসর, জিত“চত্ত, জিতক্রোধ, জিত- 

কাম এবং শৌচ ও দমসম্পন্ন হইয়া, তপশ্চর্ধ্যায় প্ররত্ত 
হুইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমান্, জ্ঞানবান্ ও শাস্তিপরায়ণ 

এবং দশারণ্যের অধিনায়ক । সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়! 
মনকে আত্মবশে আনয়ন করেন ! যেখানে কোন প্রকার 

শব্দ না শুনিতেন তাদৃশ স্থানে গমন ও এএকাগ্র চিভে, 
অধিষ্ঠান করিয়। সানন্দ মুখপক্কজে পরত্রদ্ের ধ্যানধারণায় 
মগ্ন হুইয়। থারঁকতেন। এবং দারুময় হুইয়! স্থিরভাঁবে অব- 

স্থিতি করিতেন । এইরূপে একস্থাঁনে থাঁকিয়! বর্ধলছতআ্র অতি" 
বাহিত হইলে, বৃক্ঝ পিপীলিকার ম্বত্তিকাঁনঞ্চয়ে ক্রমে ক্রমে 
তাহার উপরি নিজ মন্দির স্বরূপ প্রকাও্কায় বল্পীক উপচিত 

হুইল | তিনি লেই বল্মীকোদরমধ্যগ্গত হুইয়াই, তপস্যা 

করিতে লাগিলেন ॥. তাহাতে কালপহকারে মহাবিষ ক্ুষ্ণ- 

সর্পণগ তীছার র্ধত্র বেষ্টন করিল এবং নেই উগ্রতেজ! 
বিপ্র্ধিরে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের দারুণ 

বিষ তনীয় গাত্রচর্শী ভেদ করিতে পারিল ন1। এ লময়ে 



শরীর হইতে দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অর্টিঃ সকল বিনির্গত 
হওয়াতে, নেই বল্মীকমধ্যর্গত মহ'ত্মাপিপ্পল শিখা বলয়- 
বেষ্টিত প্রখর বন্ধির ন্যায় প্রতিভা ধারণ করিলেন । তীক্ষু 

বষ আঁশীবিষগণ তথ।পি স্থৃতীক্ষ দশন দ্বারা সেই মহাত্মারে, 
২শন করিতে লাগণিল। কিন্তু তাহাতেও তীহার গাত্রচর্খব 

ভেদ করিতে পার্ল না । 

এই রূপ তপঃ করিতে করিতে বর্ষ সহত্র অতিক্রান্ত 
হুইলে, তিনি শীত গ্রীয্ম বর্সা এই ভ্রিকাল সাধনায় প্ররত 
হুইলেন। তাঁহাতেও এক সহজতর বনর অতীত হুইল । 
অনন্তর মহামনাঃ বিপ্র বাষুভক্ষ হুইয়।, কঠোর তপস্যায় 
পুনরায় তিন সহজ বৎসর অতিপাতিত করিলেন । তদ্দ- 

শনে দেবগণ তদীয় মস্তকে পুম্পরষ্ডি করিয়! বলিতে 

ল1িলেন, মহাভাগ ! তুমি ব্রহ্মজ্ ও লর্ববজ্ঞ, সংশয় নাই। 
এবং তুমি ম্বকীয় কর্মপ্রভাবে সর্বজ্ঞানময় হুইয়াছ। অত- 
এব তোমার অভিলবিত লম্বায় প্রাণ্ড হইবে, অন্যথ। 
নাই । এবং তোমার সর্বকামময়ী সিদ্ধি সম্পন্ন ছইবে। 

মহাত্মবান্ পিপপ্ল মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া; ভর্তি 

- ভরে নতকন্ধর হুইয়!১ সকলকে প্রণাম করিলেন এবং 

অতিমাত্র সৃষ্ট হইয়া কহ্ছিতে লাগিলেন, দেবেক্দ্রগণ এই 
বিশ্বজগৎ যাহাতে আমার বশীভূত হয় ঞ্রেবং যাতে 
আমি বিদ্যাধর হুই, আপনা. তাহা বিধান করুন | এই 

বলিয়া মেধাবী বিপ্র বিরত হইলে, দেবণ তথাস্ত. বাদ 

| প্রয়োগপুব্বক কহিলেন, *তামার জমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। 
এইগ্রকার বরদান করিয়া দেখগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, 
দ্বিজনভ্তম প্রতিনিয়ত ব্রাঙ্ধণ্য সাধন ও রশ্যাবশ্য চিত্ত 
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প্ররর্ত হইলেন । মহারাজ! তদাগ্রভৃতি সেই মেধাবী 
ঘ্বিজবর কামগামী বিদ্যাধর পদ লাভ করিলেন এবং দেব- 

, লোকে লব্বধিশ্ববিশারদ মহামতি বিদ্যাধর হইলেন । 
একদ1 তিনি চিন্ত। করিলেন দেবগণ বর দিয়াছেন, 

সমুদায় আমার বশীভূত হুইবে। অদ্য তাহার পরীক্ষা! 
করিব; এরইপ্রকার অন্থুগ্রত্যয় বিধানে উদ্যত হুইয়। 
সেই দ্বিজপুক্গব যাহ? যাহা! চিন্তা করিতে লাশিলেন, তৎ- 

সমন্তই স্ববশে আনীত করিলেন । অনন্তর প্রত্যয় সুসিদ্ধ 

হুইলে, মনে মনে কপ্পনা করিলেন, আমার ন্যায় পুরুষো- 
ত্তম সংসারে দ্বিতীয় নাই। 

স্ুত কহিলেন, মহাঁভাগ কাশ্যপ এইপ্রকাঁর কণ্পনার 
গ্ররত হইলে, তকাঁলে কোন সারস তদীয় মাঁনুষভাঁব 
অবগত হুইয়া, সরোবরতীরে অবস্থান পুবর্বক স্ন্বর ব্যঞ্জন- 
লাঞ্চিত দস্ত্যোষ্ঠস্বরসম্পন্ন মনোহর বাক কহিতে লাগিল 
বিপ্র! তুমি কি জন্য বারংবার আশুপর্তমনাধন বিপুল 

গর্ব করিতেছ? তপস্যায় তোমার কি ইফীপত্তি হুই- 
য়াছে, বল। তোমার এই সব্বর্ববশ্যাত্মিকা সিদ্ধি কিছুমাত্র 
বিন্ময়াবহ নহে । যাহারা অর্ধাচীন, তাঁরাই এই বশ্যা- 
বশ্য কর্ধঠ গ্রশংসা করে | পরাচীন, তোমার পরিজ্ঞাত নাই। 

বুবিলাম, তুমি অতি মুর্খ । তুমি যাবৎ বধত্ররমাত্র তপস্থা! 
করিয়াছ, তাহাঁতেই গব্বভরে অবনন্ন হইতেছ। শ্রবণ 
*র». কুগুলপুএ পরমশুচিম্নান্ ও বিদ্যাবান্ সুকর্থাই সম 

২সার 'বশীভূুভ করিয়াছেন ।, তিন অতি রুদ্ধিম 
অব্ধালীন শ্রাঈী ভীহার পরিজ্ঞাত নাই। লোবে 
সঞ্চার দশ মহাজ্ঞান্তী কেছ নাই। তিনি কখন দ 
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জ্ুনচিন্তা, অগ্নিতে আহুতি বিধান, যজ্ঞাদির অস্স্গ 
ভীর্থযাত্রায় জাঁধুগণের উপাসনা! অথব! কোন গ্রকার ধম 
উপার্জন করেন নাই। তিনি স্বস্ছন্দে বিচরণ করের 
পিতামাতার সেব। করেন, বেদ অধ্যয়ন করেন, এবং সমু 

দায় ধর্খার্থ অবগত হইয়াছেন ও অতিশয় ধাম্মিক। ভাহাঃ 
জ্ঞান যেরূপ, তোঁমাঁর তাহ! কিছুই নাই। অতএব মি 

বথ। গবর্ব করিতেছ। 

পিপ্পল কহিলেন, আপনি কে বিহঙ্গম রূপে আমার 

কুৎনা করিতেছেন ঃ এবং কি জন্য আমার জ্ঞান নিন্দা 

করিতেছে ৭ পরাচীন কাঁহাঁকে বলে ? কি রূপেই বা আপ- 
নারে জানিতে পাঁরিব, সবিষ্তর কীর্তন করুন । অগ্রি বিহগ- 

রাজ! আপনি অর্বাচীন ও পরাচীন উভয়বিধ গতি 
জ্ঞানপুর্ববক ব্যাখ্যান করুন । আপনি কি ব্রহ্ধা, না, বিজু 

না, মছেশ্বর ? 

সার কহিল, তুমি এতদিন যে তপন্য! করিলে, 
তাহার কিছুমাত্র ভাব নাই এবং ক্গও কিছুই হয় নাই।, 
এক্ষণে শ্রবণ কর। কুগুলপুত্র বালক সুকর্মার যে গুণ ও 

পরাচীন বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান, তোমার সেরূপ নাই। 

দ্িজোত্তম! ভুমি তীহা'র লমীপে বাইয়া. আমার বিষয় 
জিজ্ঞাসা কর! নেই ধন্মাক্বা তোমারে" সর্বজ্ঞান নির্দেশ 

করিবেন। কাশ্যপ তৎমমস্ত আকণ নিপুর্বক নবেগে দশারণ্য 

মহাশ্রমে প্রস্থান করিলেন । 

বিকু$ কহিলেন, রা'জন্ ! তিনি কুগুলের সত্যধর্মুনষ- 

ন্বিত আশ্রমপদে গমন করিয়া দেখিলেন, পিতৃমাতৃপরাঁয়ণ 
মহাঁমন 'নত্যশীল শুশ্রষানম্পন্ন স্ুকর্্া ভক্তিভরে পিত? 
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হ্টীর চরণোপাস্তে উপবিষ্ট বহিয়াছেন। তিনি শাস্ত ও 
রব জ্ঞানের আধার | দ্বারদেশস্থিত কাশ্যপকে দর্শনমাত্র 
তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থান ও প্রত্যুত্খান করিয়া, 

ম্বাগতবাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহাভাগ মহাঁমতে 
"বিদ্যাধর ! আনুন । এই বলিয়া পাদ্য, অর্ধয ও আসন 

প্রদানানভ্তর পুনরায় নিরাময় প্রশ্ন বিধান করিয়। কহিলেন, 
শহাপ্রজ্ঞ! আপনার কুশল ? আপনি নির্বিদ্বে আনিয়াছেন ? 

যে জন্য আনিয়াছেন, তৎসমস্ত কীর্তন করিব । আপনি 

ডিন সহজ বৎসর যাঁবহু তপস্তা করিয়াছেন । তাহাঁতে 

অমরগণ আপনারে বর দিয়াছেন । সেই বরপ্রভাবে আপ- 
নার বশ্যত্ব ও কামচারিত্ব সম্পন্ন হুইয়াছে। তজ্জন্য মত্ত 
ও অজ্ঞাঁন হুইয়1, বনুতর গর্ব করিয়াছিলেন । মহানুভব 

লারস তদ্দর্শনে আমার নাম ও জ্ঞান কীর্তন করেন । 

কাশ্যপ কছিলেন, বিপ্র! সেই সরোবরতীরবিহ্াঁরী 

প্রভূ ও ঈশ্বর স্বরূপ সারন কে, আমারে প্রেরণা ও 
সর্ধজ্ঞান উপদেশ করিলেন ? 

সুকর্া কহিলেন, ষে সারন সরোঁবরতীরে আপনারে 

সভাষণ করেন” তিনি সাক্ষাৎ পরমপ্রভাব পরমেশ্বর 

্রক্গা। ৷ এক্ষণে আর কি. জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন, তাহাও 
বলিব | 

কাশ্যপ কহিলেন, আমি শুনিয়াছি, আপনাতে সম 

দাঁয় পুণ্য ও সযুদায় সৎসার প্রতিষ্ঠিত আছে । আমারে 
বিশেষ রূপে এই কৌতুক প্রদর্শন করিতে হইবে! 
বশ্যাবশ্য জন্য আমার অতিশয় কৌতুক উপস্থিত হইয়াছে ! 

এপর্মু ধার্শিক নম্বকর্মা সকল রহস্য. প্রকাশ করিয়া 
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কহিলেন । এবং তাঁহার পরীক্ষার্থ ইন্দ্রাদি লোকপাঁল, 
অন্সিপুরোগম দেবতা এবং নাগ ও বিদ্যাঁধরদিগকে আহ্বান 
করিলেন । তাহার! আন্বানমাঁত্র তৎক্ষণাৎ সমাগত হুইয়াঃ 

সকর্্মাকে কহিলেন, বিপ্র ! কি জন্য আরণ করিয়াছেন, বঙ্গুর্ন। 

সুকর্মা কহিলেন, এই কশ্যপনন্দন বিদ্যাধর আগ- 
মন করিয়।, আমারে বশ্যাবশ্যত্ব কারণ জিজ্ঞানা।! করিতে 
ছেব। এই মহাঁত্মার প্রত্যয় জন্যই আপনাদ্দিগকে আহ্বান 
করিয়াছি | এক্ষণে স্বস্ব স্থানে গমন করুন । 

দেবগণ নেই মহামতিকে কহিলেন, বিপ্র ! আমাদের 
দর্শন কখন নিস্কল হয় না! অতএব তোমার কল্যাণ 

হউক | তুমি যথাভিলধিত বর গ্রহণ কর । আমর নিঃ- 
সন্দেছই তোমারে তাহ! প্রদান করিব । 

স্ুকর্মা ভক্তিভরে দেবতাদ্দিগকে প্রণাম করিয়া, বর 

প্রার্থনাপৃব্বক কহিলেন, আপনারা আমারে পিতামাতাঁর 
প্রতি নিত্যভাবনম্পন্ন অচল। ভক্তি প্রদান করুন? এবং 

আমার পিতামাত। যাহাতে বৈষ্ুবলোক লাভ করেন 

তাদ্বশ বর বিতরণ করুন! এতদৃভিন্্ন অন্য বরে আমার 

অভিলাষ নাই । দেবগণ কহিলেন, বিপ্রেন্দর ! আপনি 

পিতৃভক্ত। এই ভক্তিযোগ বশতঃ আপনার প্রতি আমর 

সবর্বদাই প্রীতিমান। এই বলিয়। তীহার1 ন্বর্ঁলোকে গমন 

করিলেন । 

স্ুকশ্মা এই প্রকারে আপনার সমুদয় এশবধর্য ও 
তার্ধশ অদ্ভুত কৌতুক পরিদর্শন করাইলে, কাশ্যপ দর্শন 

করিয়। কনছিলেন, বদতাংবর ! এক্ষণে অর্বাচীন ও পরা- 

চীন উভয়ের স্বরূপ ও প্রকার কীর্তন করুন । 
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সুকর্মা। কহিলেন, শ্রবণ 'করুন ১ পরাচীন শ্বরূপ ৬. 
“ক্ষণ বর্ন করি। যদ্ধার! ইন্দ্রপ্রয়ুখ স্থাবর জঙ্গম লোক 
লযুদায় প্রমুদিত হয়, সেই এই জগযাথ সর্বগামী 
সর্বব্যাপী ও সর্ববভূত! ইহার রূপ কেহ কখন যোগ্র- 
বলেও দেখিতে পায় নাই |" শ্রতিও তাহা! নির্ণয় করিতে 
অক্ষম হইয়া, নেতি নেতি বলিয়া! থাকেন। ইহীর পদ 
নাই, হস্ত নাই, নাঁমিকা নাই, কর্ণ নাই এবং মুখ নাই। ইনি 
ত্রিলোক্যবানী সকলের ক্লৃত কর্থ দর্শন করেন। ইনি 
আপনিই আপনার সাক্ষী এবং কর্ণহীন হইলেও, সকলের 
কথ। শুনিতে পাঁন। ইনি গতিহীন; তথাপি সব্ধত্র গমন 
করেন এবং সব্ধ ত্র লক্ষিত হুইয়৷ থাকেন। ইনি অপাঁদ ও 
অহস্তঃ তথাপি ধাবন ও গ্রহণ করেন। ইনি সর্বব্যাপক, 
এই জন্য সর্বত্র লক্ষিত হয়েন। তত্বদরশশী খবি ও স্বয়ং 
দেবরাজও যাহ! দেখিতে পাঁন না, ইনি সত্যাসত্য পথ- 
স্থিত তৎনমন্ত অনায়াসেই দর্শন করেন। একমাত্র মহা- 
যোগী ব্যাস ও মার্কণ্ডেয়ই ইহারে ব্যাপক, বিমল, সিদ্ধ, 
সিদ্ধিদ ও সর্ববনাঁয়ক স্বরূপ অবগত আছেন । ইনিই তেজো- 
মুর্তি, একবর্ণ ও অনীম আকাশ । অষমুর্তি বিভাগ সকলে 
ইহাঁরই তেজ লক্ষিত হুইয়া থাকে । এই প্রকারে ইনি 
সর্বম্ধ্' ও অদ্বিতীয় স্বরূপ এবং গুণাতীত, গুণজ্ঞ ও 

নির্ভণ। ব্যাস ও মার্কগেয় ইহার পদ অবগত আছেন 
এবং আরতি সকলে ইঙ্ীর এই প্রাচীন মুর্তি সম্যক ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

.. এক্ষণে অর্ধাচীন লক্ষণ বলিতেছি, একাগ্র হইয়। 
শ্রবণ করুন। নর্বভুভাত্বা সর্বপ্রভূ এক ও অদ্বিতীয় 
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প্রজাপতি জনার্দিন সমস্ত স্ংহরণ পুরর্বক শেষভোগ আশ্রয় 
করিয়া, একার্ণবসলিলে শয়ন ও তাহাতে বন্ুকাল অভিবাহ্দ 
করিলেঃ মহাযোগী মার্কগ্েয় জলান্ধকারে পরিব্যাপ্ত ও স্থাঁন- 
লাভে ' অভিলাধী হইয়া, আলগ্যপরিহারপুরঃনর হ্দ্রমণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ভ্রমণ করিতে “করিতে দেখিলেন, 
ভগবান শখ্রচক্রগদাঁধর শেঁষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া, যো- 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাহার প্রতিভা কোটিসুর্য্যের 
ন্যায় ১ দৃশ্য অতি রমণীয় ; দিব্য আভরণ দিব্য মাল্য ও 
দিব্য অন্বরে তাহার শোতার পরিনীম। নাই । আরও দেখি- 
লেন, দেই সবব্যাপী মহেশ্বরের পার্থ কুবাঞ্জনচয়ন্- 
নিভা দংসটীকরালবদন। অতি ভীষণন্বরূপ। প্রকাঁগুশরীর- 
বিশিষা। এক ললন। আঁলীন। রহিয়াছেন। এ ললনা মার্ক 
ওেয়কে কহিলেন, সুনিবর ! তোমার ভয় নাই । এই বনিয়া 
তিনি নেই মহা সুনি মার্কগডেয়কে পঞ্চযোজনবিস্তুত অভি- 
বিশাল পদ্মপত্রে সন্নিবেশিত করিয়া, পুনরায় কহিলেন» 
তুমি নির্ভয় হুইয়া, সুখে অবস্থিতি কর | 

যৌগিবর ম্বকগুনন্দন উক্তা ললনাকে কহিলেন, স্বাঁ 
মিনি! আপনি কে একাকিনী এই নির্জনে অবস্থিতি 
করিতেছেন ? 

ললনা কহিলেন, যিনি নাগভোগাস্কপর্যযস্কে . শয়ন 
করিয়া! আছেন, ইনি কেশব। আমি ইহার বৈষঃবী শক্তি ॥ 
আমারে কালরাত্বি বলে। বিপ্র! ভুমি জানিবে, জস্ছি 

বিক্লুর সহিত সম্যকরূপে সম্বদ্ধ'এবং আমিই পুরাণ সকলে 
জগনম্মোছিনী মহ্থাধায়া বলির়। অভিহিত হই 1 এই বলিয়! 
সেই দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তন্থিতি। হইলেন। মার্কগেয় দেখি- 

১১৪ 
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"লেন, দেবী গম্নন করিলে, বিষ্,র নাতি হইতে হাটকসদৃশ 
এক পদ্ম সমুৎপন্ন হইল। লোকপিতামহু মহাঁতেজাঃ 
ব্রহ্ম! তাঙাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । অনস্তর স্থাবরজঙ্গম 

লোক সমুদায়ঃ ইন্দ্রাদি লোৌকপালবর্গ এবং অগ্রিপ্রমুখ 

দেবগণ প্রাহৃভূত ছইলেন। ইহারই নাম অর্বাচীন স্বরূপ । 

ফলতঃ) যাহ? শরীর, তাহাই অর্বাচীন এবং যাহ! নিরাশ্রয় 

তাহাই পরাচীন ৷ এই পরা্ীনকায় দর্শন করিলেই, লোকে 

কামরূপ হইয়। থাকে । তখন ক্রন্ষার্দি অর্বাচীন লোক 

সুদায় প্রাছভূ্তি হয় । কলতঃ লংসারে সমুদায় লোকই 
অর্বাচীন। সেই ভূতাত্মাই কেবল পরাচীন। যোগিগণ 

ইস্থীরে দর্শন করেন। ইনিই সাক্ষাৎ মোক্ষ, পরম স্থান, 
পরমত্রক্ধ, অব্যক্ত, অমল, অতিশয় শুদ্ধ ও সিদ্ধিসম্পন্ন 

ঞ্রেবং ছৎস নামে পরিগণিত | বিদ্যাধর ! পরাঁচীনের যে- 

প্রকার লক্ষণ, তত্সমস্ত তোমার লমক্ষে বলিলাম, আর কি 

বলিতে হইবে, নির্দেশ কর ? | 
বিদ্যাধর কহিলেন, সুব্রত! আপনার এই অদ্ভূত ও 

অলীম জ্ঞান কি প্রকারে সমুদ্ভূত হইল ; আপনি কিপ্রকারে 
এখানে থাঁকিয়াই আমার বিষয় জানিতে পারিলেন £ঃ কি 

গ্রকারেই ব1 অর্বাচীন ও পরাচীন গতি আপনার প্রিজ্ঞাত 

হইল? আপনি কঠোর তপশ্চর্ধ্যা, উত্তম বিদ্যাশিক্ষণ 
তীর্থনাধন, অথব]। দান ও ষজন কিছুই করেন নাই । কোন্ 
তপন্যাবলে এই মহোদয় জ্ঞান লাভ করিলেন? আপনি 

যাহার প্রভাবে এই অতুল ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই 
| এ করুন । 

৫", আ্বকর্খমা কছিলেনঃ আমি তপস্য' অবগত নছি। কায়- 
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শোঁধন, যজন, যাঁজন বা ধর্মেরও অস্ুষ্ঠান করি. নাই 
তীর্থলেবা ব1 স্ৃকর্ম জন্য পুণ্যকাঁলনাধন এ সকলেও" 
আমার অধিকার নাই । আমি কেবল পিতা মাতার সর্বা- 
জীন পরিচর্যা 'অবগত আছি। ন্বহস্তে প্রতিদিন স্তয়ৎ 
উভয়ের পাঁদছয় প্রক্ষালন করি, অজমম্বাহুন, বসান ও ভোজ- 
নাদি স্বয়ং সম্পাদন করি; ত্রিলন্ধ্য উভয়েরই ধ্যানে 

মগ্ন হুইয়া যাপন করি; এব ভক্তিভাবে উভয়ের পাঁদো- 
দক বন্দন। ও ম্বভাবতঃ প্রতিদিন তাছানই পুজা! করি । 

যত দিন পিতামাতা জীবিত থাকিবেন, তাবৎ আমার 

অনীম লাভ সম্পন্ন হইবে এবং তাঁবৎ আমি ভক্তিভাবশুদ্ধ 
চিতে ত্রিকাল উভয়ের পুজা করিব। মহাভাগন ! আমি 

এই প্রকারে একমাত্র পিতামতাঁর পুঁজ! করিয়া, স্বচ্ছন্দ 

লীলায় পরিবর্তন করি । আমার অন্য তপন্যায় প্রয়োজন 

কি, কায়শোধনে আবশ্যক কি, তীর্থযাত্রা বা অন্যবিধ 
পুণ্যালুষ্ঠানে ফল কি? দ্বিজাতিশণ যজ্ঝ সকলের বিধান 
জন্য যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, একমাত্র পিতৃসেবায় তাহ 

দখিতে পাওয়৷ যায় । -তদ্বৎ, মাতার শুশ্রষাও পুত্রগণের 

গতি সাধন কয়ে । জননীর সেব। করিলে, সংসারে জগ্ত্রয়- 

সারভূত. সর্বধর্মসর্বন্ব সঞ্চিত হইয়া থাকে। পৃজ্যপাদ 

পিতামাতা বাঁবৎ জীবিত থাকেন, ষে পুত্র তাহাদের পরি- 

চর্য্যা করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর। অমুর্দীয় দেবগণ ও 

পুণ্যবৎসল বসুগণ তাহার প্রতি সন্তু হয়েন। এই প্রকারে 

পিতৃশুঞ্রধাই দেবগ্নণের সন্তোষ সাধন করে। ফলতঃ, 
গ্রতিনিয়ত পিতামাতার *পাঁদ বন্দনা করিলে নিত্য গজা- 

স্নানের ফল লাভ হয়। যে পুত্র ভক্তিভাবে পবিত্র মিষীন্' 
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*ও পানাদি দ্বারা পিতাঁষাতাঁর ভোজন সাধন করে, তাহার 
পুণ্য আেোবণ কর। নে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করে। 

তথাপি ভাল, আচ্ছাদন, স্সান ও পানা্ি দ্বারা ভক্তি- 
ভাবযুক্ত শুদ্ধ চিত্তে পরমপুজনীয় পিতামাতান্র পুজা করিলে 

সম্ুদায় জ্ঞান যশঃ ও কীর্ভিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। 

পিতাঁমীতাকে দর্শন পূর্বক হর্যভরে সম্ভাষণ করিলে, নিধি 
সকল সন্তষ্ট হুইয়া, গুহে বাস করিয়! থাকে । এবং গে! 
সকল সৌহার্দ বন্ধন ও নিত্য সুখ সাধন করে । 

উনষষ্টি অধ্যায়। 

সপ) (টি ১১০০ 

স্ৃকশ্মী কহিলেন, দ্বিজসতম 1! পিতামাতা আসান 

করিলে, যে পুত্রের সর্বাঙ্গে সেই সলিলকা। পতিত হয়, 
তাহার সর্বতীর্ঘময় সান সম্পন্ন হইয়া থাকে । পিতা 

পতিত, শ্রান্ত+ সর্বকর্ে অশক্ঞ, ব্যাধিগ্রস্ত, অথব! কুণ্ঠী 
হুইলে, যে পুত্র তদীয় সেবায় পরাস্মুখ ন1 হুয় এবৎ তথা- 
বিধ জনীরও পরিচর্ধ্যা করে, বিষণ ভীছার প্রতি প্রসন্ন- 
চিভ হয়েন, সংশয় নাই । এবং পরিণাঁমে তাহার যোদি- 
গ্ণেরও অপ্রাপ্য বৈঞ্বলোক গাণ্ত হইয়৷ থাঁকে। ষে পুত্র 
বৃদ্ধ, দীন, বিকলাক্গ ও অতিশয়' রোগগ্রস্ত পিতামাতাঁকে 

পরিত্যাগ করে, সে পাপাত্মা চরমে কমিসঙ্ক,ল দারুণ 
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নরকে পতিত হয়। বুদ্ধ পিতাঁমাঁত1 আহ্বান করিলে, ষে 
মুড তাহাদের অভিমুখীন ন' হয়, সে মরিয়! বিষ্ঠাশী হয় । 
এবং পুনরায় যাবজ্জন্মসহত্র কুকুর হইয়া থাকে। রৃদ্ধ 
পিতামাত। গৃহে থাকিতে, যে ছুরাচার স্বয়ং প্রথম মিষ্ট 
ভোজন করে, সে যাবজ্জম্মসহত্ত ঘুত্রবিষ্ঠা ভোগ করিয়! 
থাঁকে | এবং শত শত জন্ম কৃষ্ণ সর্প হইয়।, অবতরণ করে । 
বদ্ধ পিতামাতার অবজ্ঞা করিলেও জন্ম জন্ম দূষিত গৃঁধ, 
যোনি লাভ হয়। বলিতে কি, একমাত্র পিতামাতাঁর 
প্রনাদ খলেই স্বয়ং বাস্ুদেবেরও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ও পরা- 
চীনবেদ সমুদৃভূত হয়। অতএব কোন্ বিদ্বান্ তাদুশ জনক 
জননীর পুজা না করিবে । রাজন! যে ব্যক্তি পিতার 
পুজা না করে” তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ স্মৃতিশাস্্র সমন্বিত বেদ 
অধ্যয়ন ও তপশ্চরণে কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি জন- 
নীর পুজ। না করে, তাহাঁরও বেদ নিরর্ধক, যজ্ঞ সকল 
নিষ্ষল এবং সমুদায় শীস্ত্রজ্গান বা তীর্থনাধন নিজ্রয়োজন 
হইয়। থাকে । অপিচ, গৃহস্থিত জীবমান পিতাঁর পরি- 
চর্য্যায় পরাস্থুখ হইলে? দানেরও, তীর্থেরও এবং ষজ্ঞেরও 
কিছুমাত্র ফল লাভ হইতে পারে না, তাহাতে সংশয় নাই। 
অতএব পিতামাতার নিত্য শুশ্রীধা কর পুল্রের সর্বথ! 
কর্তব্য। ইহাই তাহার ধর্ম, ইহাই তাহা তীর্ঘ,. ইহাই 
তাহার যজ্ঞ এবং ইহাই তাহার দান, তাহাতেও সন্দেহ 
কি? আমি পুর্বে ধর্শশশাস্ত্রে এই প্রকার শ্রবণ ও জ্ঞান- 
গত করিয়াছি। নেই জন্যই নিত্য পিতা মাতার. ভক্তি- 
পরায়ণ হুইয়া যাঁপন করিয়া থাঁকি। কদাঁচ ইহার অন্যথা 
করি না। পুর্বে পিতা পরিতুষ্ট হওয়াতেই, পৃথ্থীপতি 
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দিপনশুরাণ। 

পুর পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন এবং পিতা শাপ দেওয়াতেই 
. যহুর ছূর্বিষহ দারুণ হুঃখ উপস্থিত হয়।. আমি এই. 
বিষয় অবগত হুইয়া, উভয়ের পরিচর্য্যা করিয়া থাঁফি।, 
তাহাঁতেই উভয়ের প্রনাদে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছি | : 

য্টি অধ্যায়। 

বিদ্যাধর কহিলেন, মহীপতি গুরু পিতার প্রনাদাৎ 
কি প্রকার সুখ প্রাপ্ত ও সত্তোগ করিয়াছিলেন, এবং 
আপনার ভক্তির ভাব ও প্রভাব কি প্রকারে সমুদ্ভূত 
হয়, সমুদাঁয় সবিস্তর কীর্তন করুন। 

কৌগুলেয় কহিলেন, নহুষতনয় পরমপুণ্যশীল মহান্- 
ভব যযাতির পাপনাঁশন চরিত্র বলিব, শ্রবণ করুন। 
পৃথিবীপতি নহুষ সো'মবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অনেক উৎকৃষ্ট দান, ধম্ম, এবং শত অশ্বমেধ, শত বাঁজ- 
পেয় ও অন্যান্য অনেকবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়। পরি- 
ণ1মে স্বীয় পুণ্যবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গ" 
শ্বমন সময়ে আপনার পুত্র ধর্ম, গুণ ও সত্য সম্পন্ন মহা- 
মতি, ধর্্মবীর্য্য যযাঁতিকে রাজা! করিয়া আপনার পদে 

প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যবান যযাঁতি তদনুলাঁরে যধাঁধর্্ম 
প্রজাগণের পরিপাপন ও স্বয়ং তাহাদের কাঁধ্য নকল দর্শন 
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করিতে লাখিলেন। ভিনি অতিশয় ধর্ম ৷ ধর্ম শ্রবণ: 
করিয়া, সর্ববিধ দান, পুণ্য, তীর্ঘনেবা ও বহুতর যজ্ঞ সাধন 
করিলেন । নৃপনন্দন মেধাবী যষাতি এই প্রকার সত্যধন্মের 
বশখবদ হুইয়। অশীতি সহআ্স বৎসর রাজ্য শাসন 
করিলেন । ৃ | 
তার চারি পুত্র । সকলেই তদীয় বলবিক্রমে অধি- 
ভিত। তাহাদের নাম এক মনে শ্রবণ করুন? মহাঁবল 
পুরু সকলের জ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম তুরু, তৃতীয়ের নাম 
কুরু এবং চতুর্ধের নাম পরমধার্ম্িক যহু। এইপ্রকারে 
এেই চারি জন মহামতি যযাঁতির সুপ্ত্র। সকলেই পিতার 
তুল্য তেজঃ, পৌরুষ ও পরাক্রবিশি্উ | বিপ্র! মহাভাগ 
যষাতি উল্লিখিতরূপ ধর্্ান্থনারে রাজ্য শাসন করিয়া- 

ছিলেন! তীয় কীর্তি ও যশে ত্রিভুবন পবিত্র 
হুইয়াছিল । 

বিষণ কহিলেন, একদ। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন নারদ 
দেবরাজ পুরন্দরের দর্শনবাঁসনাঁয় স্বর্গে গমন করিলেন । 
সহত্রাক্ষ পর্বজ্ঞানপপ্তিত হুতাশননদৃশছ্যতিবিশিষ্ট দেব- 
বকে দেখিয়া, ভক্তিভরে নতকন্ধর হুইয়। মধুপর্কাদি দ্বার! 
পুজা ও উৎকৃষ্ট আঁদনে সন্নিবেশিত করিয়া, জিজ্ঞান! 
করিলেন, কিজন্য অদ্য আপনার এখানে আগমন হুই- 
য়াছে।' মহামতে ! অদ্য আপনার কি প্ররিয়ানুষ্ঠান করিতে 

হইবে ? . 
নারদ কছিলেন, দেবরাজ ! তোমার এই ভক্তিযুক্ত 

বাক্যেই আমার সমুদায় সম্পাদিত ও অতিশয় সস্তোষ লাভ 
হুইয়াছে। এক্ষণে আগমন প্রয়োজন কীর্তন করিব । নন্ঘ- 
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নন্দন যযাতিকে দর্শন করিয়া, তোমার সাক্ষাৎ অভিলাষে 
_সভ্যলোক হইতে ত্দীয় নিলয়ে সমাগত হুইয়াছি | 

ইন্দ্র কহিলেন, পৃথিবীতে কোন্ রাজা সত্যধর্শ্মীন্থ- 
সারে সর্ধবদ। প্রজাপালন করে? কোন রাজ লর্বধর্ম- 
সম্পন্ন শুভবান, জ্ঞানবান্, গুণবান্, দৈবজ্ঞ ও ব্রোহ্গণপ্র্িয় 
এব কোন্ রাজ। ত্রহ্মপরায়ণ, বেদবিৎ, শুর, দাতা, বস্তা! 
ও পরম ভক্তিমান্ £ 

নারদ কহিলেন, নহুষনন্দন মহাঁবল যযাতিই এেবং- 

বিধ গুণসম্পন্ন । তাহার সত্যে ও বীর্য্যে সকল লোক 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । নেই নহুষতনয় যযাঁতিই পৃথিবীতে 
তোমার সদৃশ । তুমি স্বর্গে আর সেই নরপতি ভূলোকে 
সকলের ভুতিবর্ধন করেন | এই মহাঁভাগ পিত! অপে- 
ক্ষাও শ্রেন্ঠ। তিনি শত অশ্বমেধ, শত বাঁজপেয় ও অন্য 
হুদংখ্য যজ্ঞ, অনেকবিধ পুণ্য, লক্ষ লহুম্র ও কোটিশত 

গে*লক্ষ ও ধর্মের সাঙ্গোপার্গরূপ পরিপালন, করিয়াছেন । 

এবংবিধ বহুবিধ গুণসম্পন্ন নহুষাত্মজ, স্বর্থস্থিত আপনার 
ন্যার, অশীতি সহজ্ম বহুসর ষথাসত্য রাজ্য করিয়াছেন । 

দেবরাজ ইন্দ্র মুনীশ্বর নারদ মুখে এই ব্বভাস্ত আক- 
এন পূর্বক যযাতির ধর্্রপালন জন্য নিতান্ত ভীত হইয়া 
চিন্ত। করিলেন, পুর্ব্বে নহুধ শত যজ্ঞ প্রভাঁবেই ইক্দ্রপদ লাভ 
ও দেবগণের আধিপত্য করেন। অনন্তর শচীর বুদ্ধিপ্রভাবে 
পদত্রষ্ট হুইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি পিতার সদৃশ 
ও তুল্য পরাক্রম। তিনিও ইন্দ্রপদ লাভ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। অতএব যে কোন উপায়ে'তীহীরে স্বর্গে আনয়ন 
করিতে হইবে । মহারাজ! দেররাজ নরপতি যযাতির মহা - 



উু্িধ্ত।. ৯৬৩ 
তয়ে- ভীত হুইয়!, এইপ্রকার ' চিন্তা করিতে লাগিলেন | 
অনন্তর তদীয় আনয়ন জন্য সর্বকামসম্পন্ন বিমান সমভি- 
ব্যানারে লারথি মাতলিকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন | 
মহামতি মাতলি হুররাঁজ কর্তৃক প্রহ্তিত হইয়া, নহুবনন্দন 
যেখানে, তথায় সমাগত হুইলেন'। দেখিলেন, মহারাজ 
যষাতি সভায় আলীন হইয়া, অুধর্্াধিহিত দেবরাঁজের 
যায় বিরাজ করিতেছেন । তিনি সেই লত্যভুষণ মহান্থ- 
ভাব নাহুষকে সম্বোধন করিয়! কছিলেন, রাঁজন্ ! মদীয় 
বাক্যে কর্পাত করুন। আমি দেবরাজের সারথি । ঞএবহ 
তীয় আদেশে ভবদীয় সকাশে আগমন করিয়াছি । দেব- 
রাজ যাহা! বলিয়। দিয়াছেন, অব্যগ্র চিত্তে তাঁহছ। সাধন 
করুন। আপনাকে অদ্যই ইন্দ্রলোকে যাইতে হইবে, 
ইহাই তদীয় আদেশ বাক্য। অতএব আপনি পুত্রের প্রতি 
রাজ্যভার অর্পণ ও অন্ত্যে্ট সাধন করুন? নহুষনন্দন ! 
মহাতেজ! এঁল, মহাপ্রভাঁব পুরোরবা,প্রতাপবান্ বিগ্রচিত্তি, 
মহারাজ শিবি, নরপতি- ইক্ষাক্ু, সগর, তদীয় পিত। ননুষ, 
ক্ৃতবীধ্য কৃতজ্ঞ মহামন। শান্তলু, ভরত, নারেশ্বর কার্তবীর্যয 
ও পুণ্যবান্ মরুত্ত এবং অন্যান্য মহাতপা নরপতিবর্থ যজ্ঞা- 
দির আহরণ করিয়াঃ স্ব স্ব কর্ববলে স্বর্গে বাস ও ইন্দ্রের 
সহিত আমোদ অন্থভব করেন। আপনি সর্ধধর্মজ্ঞত ও অম্যক 
স্থিত | চলুন, ইন্দ্রের সছিত আমোদ সম্ভোগ করিবেন । 

যযাতি কহিলেন, আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে, 
আপনি ইন্দ্রের হইয়া, আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, 
তাহা বলিতে হইবে । 

মাতলি কহিলেন, রাজন! আপনি অশীতিবর্ষ সহত্ত 
৮১৫ পর 
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যাবৎ দান পুণ্যা্দির' অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ সকলের আহরণ 
করিয়াছেন | * এক্ষণে ম্বর্গে গমন ও স্বীয় কর্মবলে দেখ- 
রাজের দছিত সখিতাঁবন্ধন করুন। মহাভাগ! আপনি 
যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য ভোগার্থ যাঁছ। 
করিতে হয়, সমুদায়ই সম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব দিব্য 
বূপ আশ্রয় ও মনোনুগত (তাগ নমুদায় পরিত্যাগ পুর্বক 
এই পঞ্চাত্মক পৃথিবীরে বিনর্্জন করিয়া, প্রস্থান করুন| 

যযাঁতি কছিলেনঃ মাতলে ! ষে শরীরে ভুলোকে সুক্কৃত 
ছুক্কত উভয়ই লিদ্ধ হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া, কিপ্রকারে 

গমন করিব ? 

মাতলি কহিলেন, রাঁজন্। এইখানেই যে পঞ্ষীভূত 
দেহ উপাজিপ্রত হইয়াছে, লোকে এইখানেই তা! ত্যাগ 

করিয়। দিব্যধামে গমন করে। ইতর মনুষ্যগ্ধণ, বাহার। 
পাঁপপুণ্য যুগপৎ সাধন করে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করিয়ঃ 

যুগপৎ অধঃ ও উর্থাগতি প্রাপ্ত হয়। 

যযাঁতি কহিলেন, মনুষ্য যদি এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে 
স্ুকৃত হুক্চত উপার্জন করিয়া, যথাক্রমে অধঃ ও উর্গতি 
প্রাপ্ত হয়,তাছ1 হইলে, অধর্ের বিশেষ কি? ফলতঃ১ পাপ 
ও পুণ্য উভয় প্রভাবেই শরীরের পতন হয়, সংসারে এই 
প্রকার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব 
ধর্শ্কর্থমে অধিক বিশেষ লক্ষিত হয় ন!। মনুষ্য যে শরীরে 
সত্যধন্বাদি পুণ্য সাধন করে, কিজন্য তাহা পরিত্যাগ 

করিয়া! থাকে । তথাপি, আত্মা ও দেহ পরম্পর মিত্র 

স্বরূপ | কিন্তু আত্ম! সেই মিত্ররূপী দেহও পরিত্যাগ করিয়া 
£যান ॥ ইহার কারণ কি? 



তাস ৫ 

মাতলি .কছিলেন, র্লাজনৃ! আপনি সত্য বলিয়া 
ছেন। দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। আমার 
সেই আত্মা ও এই দেহ পরস্পর কিছুমাত্র লশ্বন্ধ নাই. 
যেহেতু এই পঞ্চত্বময় দেহ লবর্বথণ সন্ধিজজর্জর । আর্থ 

_জরারোগে স্বয়ং ভগ্ন ও তশ্িবন্ধন্ব থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া, 
গ্রেই জরাপীড়িত দেহ ত্যাণ কন্সিতে ইচ্ছ! করেন এবহ- 

আকুল ও ব্যাকুল হুইয়। প্রাণত্যা পুর্বক প্রস্থান করিয়া 
থাকেন | ধর্ম, সত্য, দান, পুণ্য নিয়মসঞ্চয়, অশ্বমেধাদি 

যজ্ঞ ও তীর্থনংযমন, কিছুতেই এই জরা নিবারিত হয় 
না । মহারাজ! এইপ্রকার পাতকপরম্পরাও শরীর 
পাক করিয়া থাকে । 

যযাতি কহিলেন, নুত ! জর1 কি জন্য সমুৎপন্ন হইয়া, 
কি কারণে শরীর পীড়ন করে, সবিস্তর কীর্তন করুন। 

মাতলি কহিলেন, আঁক স্বরূপ ত্যাণ করিলে, পঞ্চ" 

বিষয়াশ্রিত পাঞ্চভৌতিক দেহ কখন সুরক্ষিত হয় না । 
বহ্ছি দীপ্যমান হইয়া)? প্রস্থলিত হইলে, তাহ হইতে ধুম, 
ধম হুইতে মেঘঃ মেঘ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবা, 

প্রা তিহয়। অনস্তর পৃথিবী, রজন্বলা রমণীর ন্যাঁয়, 

বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহ? হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে রন, রস 
হইতে অন্ন, অন্ন হুইতে শুক্র, এবং সেই.. শুক্র হইতে এই 
পাঞ্চভৌতিক কায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । পৃথিবী গন্ধ- 
ত্যাগ করিলে, রসজ্রাব সংঘটিত হয় । নাসিক সেই সর- 

ধার! দ্বার! সব্্বতোভাঁবে শরীর আবিত করে । তাহাতে গন্ধ 

ও গন্ধ হইতে পুনরায় রল এবং রন হইতে মছাবন্ছি অবতরণ 

করে। ইহার দ্ুষ্টান্ত দেখুন? অগ্নি যন্তরপ কাষ্ঠ হইতে 



প্পসুগাপ। 

উৎপন্ন হইয়া, পুনরায় দেই কাষ্ঠকেই 'প্রতণ্ত করে, তথ্বৎ, 
কায়মধ্যে রন হুইতে অগ্নির আবির্ভীব হইয়া! থাকে | এঁ 
অগ্নি সত্বরিত হইলে, শরীর পুফি লাভ করে। এবহৎ 
রসের আধিক্যযাঁবৎ জীব নিরতিশয় শাস্তি অনুভব করিয়া 

“ থীকে। অপিচঃ অন্নিই রষচপ্নন পুবব ক ক্ষুধা রূপে পন্ধি- 
' হ্বাপিত হয়। জীব তাহাতে সম্ভপ্ত হুইয়।, অন্ন ও জলপানে 
., অভিলাষ প্রকাশ করে । রাজন! অন্ন ও জল ন। পাইলে, 
'* অন্মি বীর্য ও শোনিতে চরণ করিয়া থাকে, তাহাতে সংশর 
১ ন।ই। বীর্য ও শোণিত চরিত হুইলেই, সব্বকায়বিনাঁশন 

. ক্ষয় রো উপস্থিত হয় এবং রসাধিক্য হইয়া, অন্নিমান্দ 

সংঘটিত করে । এই প্রকার রসাগ্রপীড়াই ক্ষররোগের 
কারণ। ক্ষয়রোগ হইলে, বহ্ছি গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটি ভাগে 
আবদ্ধ হইয়।, অবস্থিতি করে ॥ 

যাহা হউক, এই প্রকারে প্রজাত বহি রসাধিক্যের 

নিরাকরণ করিলে, শরীর পুষ্ট ও মেই রন ব্লাধিক্যে পরি- 
গত হয়, এবং এই বলাধিক্য মন্্ব স্থানে বীধ্য চালন' 
করিলেই, শল্য স্বরূপ কাম আবিভূতি হুইয় থাকে । এই 
কাম অগ্নি বলিয়া অডিহিত এবং তৎপ্রভাবেই বল বিনষ্ট 
হয়। অপিচ, কামী এই কামানলে দগ্ধ হুইয়াই মৈথুন 
এরনঙ্গে চলিতমনস্ক এবং নাড়ীমস্থনে গ্ররুত্ত হইয়া থাকে । 
এেই রূপে মৈথুন প্রসঙ্গে মুঙ্ছিত হুইলে, মর্ম নিশ্মথিত, 
তেজঃ বিন এেবং শরীরে বলহানি সংঘটিত হয়? 
বলহীন. হইলে, মনুষ্য ছূর্ব্বল হুইয়ণ, বন্ির আয়ত হুইয় 
পড়ে । তাহাতে শুক্র শোণিত সমভিব্যাহারে শরীর সেই 
জাগি কর্জক সগ্রবন্দিল শশ 1 এবং শুক্র শোণিতের বিনাশ 



ভুমিখ? ৬৬৭ 
হইলেই, পুনরায় রোগ জদ্মিয়া থাকে । অকালে দারুণা্কৃতি অত্যন্ত বায়ু আবিত হইয়া, সমধিক সম্তাঁপ সমুৎপাদন্ করে। তজ্জন্য স্বপ্পবুদ্ধি মানব ইতস্ততঃ বিচালিত হয় । 

রাজন! মনুষ্য যখন বলহানি জন্য হবর্বল ও ব্ধি 
কর্তৃক প্রেরিত হয়, তখন শরীরস্থ মাস শোঁণিত ক্ষয় ও 
পলিত নঞ্চয় হইয়া থাকে । তাহাতে কামী দিন দিন র্ 
হুইয়! পড়ে । বার্থষিক যেরূপ ব্বদ্ধি চিন্তা করিয়া উত্তরো- 
শুর শান হয়, কামাত্বাও সেইরূপ সতত নারীচিস্তাও স্মরণ করিয়া, তেজোঁহানি লাভ করে। এইরূপে প্রবর্তিত কাম 
পরিণামে বিনাশ জন্য কল্পিত হয় এেবং অগ্নি সাক্ষাৎ জরা রূপে শরীরে আবিভূতি হুইয়! থাকে, অন্দেহ নাই। 
এই দারুণ জর! প্রাণিগণের মুর্তিমান্ ক্ষয়। স্থাবরজঙ্গম সকল বন্তই ইহার প্রভাবে নিষস্ত্রিত ও বহুগীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া, অব্বতোভাবে বিনষ্ট হুহুয়া থাঁকে। আপ- 
নারে আর কি বলিব? ইন্দ্রসারথি মাতলি এই বলিয়। 
বিনিবত্ত হইলেন । 

একষফ্ি অধ্যায় 

যযাতি কহিলেন, মাতলে ! দেহ আত্মার সহিত ধর্মের 
রক্ষা করে, একাকী নাঁশপ্রাপণ্ত হয় না। ইহার কারণ 
রি, বলুন । 
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2 মাতদ্ি কহিলেন, ভূপতে ! পঞ্চভূতের গরম্পর লম্মি- 
'লন নাই। এবং আত্মার সহিতও কখন তাহাদের সঙ্গতি 
হুইতে পারে না। একমাত্র শরীরই তাহাদের সংহতি 

 স্কছল। অতএেব জরা কর্তৃক পীড়িত হইলেই, তাহার! 
গ্ব স্ব কাল প্রাণ হয়। রা'জন্! পৃথিবী যেরূপ রসপিক্তা' 

; হুইয়?, শিখিলিত হইলে, পিপীলী ও মুষিকাঁগণ তাহা! ভেদ 
£ করে এবং তাহাতে ছিদ্র ও বল্মীক প্রভৃতি উচ্ছায় প্রাছ্- 
... ভূতি হয়, তন্জপ গগুময় বিচর্টিকা উৎপন্ন হইলে, এই 
. শরীর ক্লমিগণে ভিদ্যমান ও পরম পীড়া জনক গুল্মাদিতে 
 ছাদ্যমান হইয়া থাকে । নহুষনন্দন । যে দেহ এবৎবিধ 

দেষপরম্পরায় পরিব্যাণ্ত, তাহাতে প্রাণ সংযোগ অথবা 
দিব্যগতি লাভ কি রূপে সম্ভবিতে পারে ? ফলতঃ, এই 
দেহ কখন স্বর্গে গমন করে না, যেমন পৃথিবী, তেমনি 
অবস্থিতি করে । আপনার নিকট এই গুণদোঁষাঁদি সমস্ত 
কীর্তন করিলাম । 

যযাতি কহিলেন, মাতলে ! শ্রবণ করুন। শরীর যদি 
পাপে বা ধর্শে পতিত বা অপতিত না হয়, তাহা! হইলে, 
পাপপুণ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না। আরও 
দেখুন, এই দেহ যেমন পতিত হয়, পুনরায় তন্্প প্রাছুভূ্ত 
হুইয়া থাকে । ইহার এইপ্রকার উৎপত্তি কথস্কারসাধ্য, 
বিস্তরতঃ কীর্তন করুন। ৃ 

মাতলি কহিলেন, নাঁরকিদিগের দেহ কেবল অবধর্থম 
প্রযুক্ত ক্ষণমাত্র ভূত সহযোগে সয়ুৎপন্ন হুয়। সেইরূপ, 
কেবল ধর্শবলে বিনষ্$ দেহ তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহে আবি- 
ভূতি হইয়া থাকে । পাপও পুণ্যের এইমাত্র গ্রভেদ। 



খাছ! হউক, . অতিমিশ কর্মভিতে প্রাবিগণের যে দ্ছে 
সংঘটিত হয়, ভূতপরিণাঁম বশতঃ তাহা বহির্দেশে . চতুন্ 
বিবধ হুইয়। থাকে । তন্মধ্যে গুল্মাদি স্থাবর সকল. উদ্ভি জজ: 
কমি কীট ও পতঙ্জাদি ন্বেদজ, মহুস্য নক ও বিহজমাদি 
অগ্ডজ এবং মানুষ ও চতুম্পদাদি সমুদায় জরায়ুজ বলিয়! : 
"অবগত হুইবে। | 

পৃথিবী জলসিক্ত ও পরিণামে তাহাতে অন্গুবিদ্ধ হুইয়), 
বায়ু কর্তৃক ধম্যমান হইলে, ক্ষেত্রে বীজ আরোপিত হয়|. 
অনস্তর নেই বীজ পুনরায় জল দ্বারা সর্বতোভাবে দিদ্ধ 
হুইলে, প্রথমে উচ্ছ নত্ব ও স্বহ্ত্ব, পরে স্ুুলভাবত্ব প্রাপ্ত 
ছয়। নেই মুল হুইতে অঙ্কুর উৎপন্র হয় $ অঙ্কুর হইতে বর্ণ 
সম্ভৃত হয়, বর্ণ হইতে কাঁও প্রাছ্ক্্তি হয় এবং কাণ্ড 
হইতে প্রকরসস্তব হইয়া! থাকে । তন্মধ্যে যবার্দি শালি 

পর্ধ্যস্ত ফললারাঢ্য সগ্তদশ ওষবিই শ্রেষ্ঠ? তদৃভিন্ন ক্ষুদ্র 
বলিয়। পক্রিরীর্তিত হয়। এই সকল মুল শূর্প, উলৃখল ও. 
তস্ত্র এবহ স্থালী, জল ও অগ্নি দ্বার শনৈহ শনৈঃ মন্দিত 
ও আপুরিত হুইয়৷ উত্তমরূপে পন্ক বা সংস্কৃত হুইলে, 

বড়বিধ আহার রূপে পরিণত হুইয়া থাকে । অনস্তর পর- 

স্পর রমনংযোগে নানাপ্রকার আম্বাদ লাভ করে । রাজন্ ! 

উল্লিখিত আহার্ষ্য পদার্থ সমুদায় বড়বিধ ভাগে বিচ্ছিন্ন ঃ 
ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহা, পেয়,ঃ চোষ্য ও পিচ্ছল। ইহাদের 
শুণও ছয় প্রকার » কটু, তিক্ত, মধুর; কথায়, ক্ষার ও অক্স। 
দেহিগণ এই প্রকারে প্রস্তত অন্নপিগ্ড কবল ব৷ গ্রাসাদি 
দ্বারা উদরসাৎ করে । তাহাতে সেই ভুক্ত অন্ন যথা ক্রমে 
প্রাণ মকলকে স্কুলাশয়ে স্থাপন করিয়া! থাকে; এবং 



পরি, 

স্বয়ং বাঁযু কর্তৃক অপদ্কভাঁবে পরিণত হয়, এই বায়ু, 
__আত্মমধ্যে লন্ধপ্রবেশ হইলে, পক্ক অন্ন ও জল পৃখগভুত- 
হয়| তন্মধ্যে জল অগ্মির উর্ধে এনং অন্ন জলের উপরি 
সংস্থাপিত হুইলে, স্বয়ং প্রাণ জলের অধোভাগ্ে অবস্থিতি 
করে এবং শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আখ্মাত হইয়া উঠে । তখন 

, অনি বায়ু কর্তৃক ধম্যমান হুইএ়], জলকে অতিমাত্র উক্চ, 
করে । তাহাতে অপক্ক অন্ন পুনরায় উষ্ণযোগে লমস্তাৎ 

' পরিপক্ক হইতে থাকে । এবং এ রূপ পরিপাঁক দশায়, 
দ্বিধ। হইলে, কীট ও রস পৃথক হইয়া পড়ে । তন্মধ্যে এই 
কীট ছ্বাদশ প্রকার মলাশ্রয় ঘ্ার1 দেহ হুইতে ভিন্ন হইয়া, 
বাছিরে বিনির্গত হয় । কর্ণ, অক্ষি, নাসিক» জিল্বা, দত্ত, 

শ্ফিক, নখ, গুদ, কফ, শ্বেদঃ বিষ্ঠা ও মুত্র এই দাদশ'টা 
 মলাশ্রয়। হৃৎ ও পাদদেশে যে সকল নাড়ী বদ্ধ হইয়া 

আছে, প্রাণ তাহাদের মুখে রসস্থাপন। করে । এবং যথা- 
ক্রমে তাহাদিগকে রস দ্বারা পরিপু্রিত করিয়া থাকে । 
অনন্তর দেই রস প্রাণকর্তৃক চালিত হইলে, রক্তত্ব প্রাপ্ত 
হয়। রক্ত হইতে লে।ম ও মান, মাংস হইতে স্সাযু ও 
কেশ, শ্নায়ু হইতে মজ্জা ও অস্থি, অস্থি ও মজ্জ1 হুইতে 
নখঃ অনস্তর প্রভবকারণ শুক্র জন্ম গ্রহণ করে। অন্নের 

এই দ্বাদশ পরিণাম প্রকীর্তিত হইয়াছে । 
শুক্রও অন্নের পরিণাম | এবং দেহ সম্ভবের সাধন । 

খতুকালে যে নির্দোষ শুক্র স্থলিত ও সম্যকরূপে সুস্ফিত 
হয়ঃ তাহ! বাঁযু কর্তৃক সৃষ্ট ও স্ত্রীরক্তে মিশ্রিত হুইয় 
থাকে | শুক্রের বিসর্গসময়ে কারণসন্বদ্ধ জীব স্বকর্ে 
“মিয়মিত হইয়া, নুযোনিতে প্রবিষ্ট হয়। তহকাঁলে শুক্ত 
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ও রক্ত একত্র হওয়াতে, একদিনে কলন, পঞ্চরাত্রে পলন, 
অনন্তর বুদ্ধদ* আকারে সম্পন্ন হয়। পুনরায় একমানে 

পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হুইয়। থাকে | মালপ্ধর় অতীত হইলে, 
 আ্রীবা” শির, ক্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ, উদর, পাঁণি, পাঁদ, পার্খ ও 

কীটপাত্র এই সকল যথাক্রমে সম্ভুত হয়। অনন্তর তিন 
মাসে শতশঃ অঙ্কুর সঞ্চিত, চারি মালে অঙ্গ লি প্রস্ভৃতি 

সম্পন্ন, পাঁচ মাসে মুখ, নালিকা, কর্ণ, দত্তপহভি, জিহ্বা 
ও নখ লকল প্রাছ্রভূতি হয়। বণ্মাস মধ্যে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র, 
পায়ু, মেদ, উপস্থ ও শির 5 সাত মাসে গাত্রস্থ সন্ধি সমু- 
দায়, আট মাসে অঙ্গপ্রত্যঙসম্পূর্ণ শিরঃকেশনমন্বিত 
বিভক্তাবয়ব দেহু সম্পন্ন হয়। তখন জীব পঞ্ত্মক- 

হযুস্ত ও সর্বথ! পরিপক হুইয়। অবস্থিতি করে ! এবং 
জননীর নাড়ীসুত্রনিবদ্ধ ষড়বিধ আহার বীর্য্য ও বলে দিন 

দ্রিন বর্ধিত ছইয়। থাঁকে। অনস্তর শরীর পুর্ণ হইলে, 
পুর্বস্মৃতির উদ্দ্রকবশতঃ জন্মান্তরীণ নিদ্রানথগ্ত এবং সুখ 

ছুঃখ তাহার পরিজ্ঞাত হয়। তখন সে ইহাঁও জানিতে 
পারে যে, আমি মরিয়, পুনরায় জন্মিয়াছি এবৎ জন্মিয়! 

পুনরায় মরিব। পুর্বে অনেক বার অনেক সহআ যোনি 
আমার দৃষ্ট হইয়াছে | অধুন। পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছি । আর যাহাতে গর্ভবান প্রাপ্ত হইতে না হয়, 
অতঃপর ভাদ্শ শ্রেয়ঃ সাধন করিব । এবং গর্ভ হুইতে 
বিনিঃসৃত হুইয়াই, সংসারনিবর্তক পরম জ্ঞান অভ্যান 

করিব । জীব গর্ভে থাকিয়া দিন দিন এইপ্রকার চিন্তা 
করে এবং অবশ্য কর্মবশে নিরতিশয় গর্ভযস্ত্রণায় সাতিশয় 

পীড়িত ছইয়।, পরিণামে মোক্ষোপায় চিন্তা করিয়া থ।কে | 



৯১ শাসদুরণ । 

ঘেরপ্ গিরিনংকটে রুদ্ধ হইলে? 'লোঁকেক্ন অবস্থিতি হঃখখয় 
হুয়, জীব তন্জরপ জরায়ুবামে চিস্তামলিন বাস করে! 

যেরূপ সাঁরপতিত ব্যক্তি নিতান্ত আকুল হুইয়া উঠে, 
তদ্রুপ গর্ভোদকপিক্তাক্গ জীষের মন ছুঃখবশীৎ নিতান্ত 
ব্যাকুলত। প্রাণ্ড হয় । লৌহকুত্তে হ্যন্ত হইলে, অন্নি কর্তৃক 

' পরিপাকক্তিয়া ষ্ধৎ সাধিত হয়, গঙকুস্তে ক্ষিণ্ড জীবের 

জঠরানলে তদ্বৎ পাঁক সম্পন্ন হুইয়। থাকে । অন্নিবর্ণ জুচী 

দ্বারা বিদ্ধা হইলে, যেরপ নিরবচ্ছিন্ন ছু৪খ উপস্থিত হয়, 
গর্ভস্থ জীবের তন্জ্রপ হইয়া! থাকে । ফলতঃঃ গর্ভবাস 
অপেক্ষা ক্লেশময় বাদ আর কিছুই নাই। এব অসীম 
2খ ও ঘোর সম্কটও আর লক্ষিত হয় না। প্রাণিগণের 

ইত্যেতৎ গর্ভছ্ঃখ কীর্তন করিলাম । / 
জন্মলময়ে জীব ষে যাতন' পরাগ হয়, তাহ গর্ভছঃখের 

কোটিগুণ। প্রবল প্রনববারু দ্বার! পাপরুদ্ধি দেহী যহ- 
কালে গর্ভ হইতে বিনিদ্কন্ত হয়, তখন ইক্ষুব পীড্যামান 
ও যাতনায় যুঙ্ছিত হইয়া! থাকে । কোন মতেই তাহাতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এই জন্ত অতিমাত্র 
হুঃখ আপতিত হয়। ফলতঃ, ইক্ষু সকল যন্ত্রপীড়িত 
হইলে, যেরূপ নিঃসার হয়, যোনিস্থ শরীর যোনিপীড়নে 
তদ্রপ হুইয়! থাকে । রাজন্ ! এই শরীর অস্থিময়, 

বর্ভলাকার, রক্ত মাৎলে সর্বদাই লিগ বিন্মত্রদ্রবের নিত্য 
আধার, কেশলোমতৃণে আচ্ছন্নঃ রোগের একমাত্র নিলয়, 

বদনরূপ মহ্বাগহ্বর ও গোরুর হ্যায় অক্ষিবিশিষ্ট, ওন্ঠ 
কপাল দম্ভ জিহ্বা গল ও করমাত্রে বিচ্ছিন্্র নাড়ীম্বেদের 
প্রবাহ ও কফপিত্তে পরিপ্রুত জরাশোকে নিত্য উপজ্রত, 



কিচু পা 
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কালচক্রের বেগভরে উন্থিত, কামক্রোধে আক্রান্ত, বায়ু 
সকলে উপমন্ষিত, ভোগতৃষ্ণায় অন্গ্ৃত, র্বাগদ্বেষের বশ, 
বোধবিচারপরিশুন্য, অস্থিপঞ্জরের সমক্টিমাত্র, জরায়ু কর্তৃক 
পরিবেষ্টিত, এবং ষোনিমার্গে অতি সংকটে বহির্থতি হুই- 

পাছে । কোন কালেই ইনার চেষ্টার বিরাম নাই । অষ্ট-. 
দশ শতষষ্ট্যধিক সার্ধ তিন কোটি রোম ও তৎ্সংখ্যক 
নাড়ী ইন্বারে সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এ সকল 

নাড়ী স্ুল ও সুন্ন তেদে দৃশ্য ও অদৃশ্য বলিয়! পরিগণিত 
হয়| এই দেহ নেই নাড়ীপরম্পরাঁয় বন্দীভূত হইয়া, 
অপবিত্র ক্লেদভার বহন করিয়। থাকে । এতস্ডিন্ন, ঘ্বাত্রিং- 
শা দশন, বিংশতি নখ পিত্ত ও কফপিও্, ভ্রিংশৎপল 

: বশাঃ পর্ধগার্বংদ পল কলল, দশপল মেদ, একপল মহা রক্ত, 

চারিপল অমজ্জারক্ত, অর্কুড়ব শুক্র, তদুর্ধকুড়ব বল, 

শতপল রক্ত এবং অপ্রমাণ বিষ্ঠামুত্র এই দেহের সংস্থান । 
রাজন! আত্মা নিত্য, নির্দোষ ও কর্মাবন্ধের বহিভূতি ॥ 

কিন্তু তাহার এই দেহগেহু অনিত্য, অবিশুদ্ধ ও কর্ম 
বিপাকে নিতাস্তি বদ্ধভাবাপন্ন । অধিকন্তু, ইহা শুক্র ও 

শোণিত যোগে সম্ু্পন্্র এবং নিত্য বিষ্ঠা ও মুত্রে পুর্ণ, 
এই জন্য অতিমাত্র জঘন্য বলিয়] পরিকল্পিত হয় । বিষ্ঠা- 
পুর্ণ ঘট যেরূপ অস্তে জলনেকেও শুদ্ধ হয় না, তন্দ্রপ যত্ব 
পুর্বক শোধন করিলেও এই দেহ অশুচি হুইয়া থাকে । 
তথাহি, অতিপবিত্র পঞ্চ গব্য ও স্বৃতাদিও যে দেহের 
'অআংসর্গে তৎক্ষণাৎ অশুচিত্ব প্রাণ্ড হয়ঃ এবং সুরভি. অন্ন- 
পাঁনাদিও যাঁহীর সংসৃষ্ট হইলে, ক্ষণমাত্রে অপবিত্র হইয়! 
থাকে, সেই দেহের সম্পর্কে কে না অপবিত্র হইবে? 
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্ ১০৪ গাপুয়াণ, 

অসি জীবগণ | তোমরা কি দেখিতেছ নাঃ গ্রতিনিয়ত যে 

- বিষ্ঠা, মুত্র, কফ ও পিত্তরাঁশি বহির্গত হইতেছে, তাহার 
আধার কখন শুচি হইতে পারে? বলিতে কি, পঞ্চগব্য 
ও কুশনলিলে শুধ্যম।ন হইলেও এই দেহ কদাপি মৃষ্যমাঁণ 
অঙ্গায়ের হ্যায় মলিনত1 পরিহার করে না| পর্বত হইতে 

ষেপ্রকার জআোতোরাশি প্রবাহিত হয়, সেইপ্রকার যাহা 
 ছইতে রাশিরাশি কফমু তর সতত বিনিঃসৃত হুইয়! থাকে,নেই 

অশুচি দেহ কি রূপে শুদ্ধ হইতে পারে? রাঁজন্! এই 
প্রকারে এই দেহের সর্বশুদ্ধি বিধান কখনই সস্তব নছে। 
যত্পূর্বক অগ্নি ধৃূমাদি দ্বারা সম্যক রূপ সংক্ষার বিধান 
করিলেও স্বভাব কখন এই দেহকে পরিহার করে না । 
অপিচ, ইহু' স্বভাবতই মলিন, তজ্জন্ উপায়বোণেও শুদ্ধি 
লাভে সমর্থ হয় না। বারংবার শোধন করিলেও) যেরূপ 

মলিন, তন্রপই থাকে । নিজমল দর্শন ও হূ্ন্ধ ত্রাণ পূর্বক 

নাসিক! পীড়ন করিয়াওঃ কোন্ ব্যক্তি বিরক্ত ন1 হয়? 

কিন্তু মোছের কি মাহাত্ম্য; তদ্ধারা সমস্ত সংসার ব্যাঁমো- 

হিত হুইয়! আছে! দেখ, লোঁকে স্বকীয় দোষ মস্ত দর্শন, 
পরিকলন ও স্বরাণপথে গ্রহণ করিয়াও, কোন মতে বিরক্ত 

হয় না। যেব্যক্তিস্বীয় দেহের অশুচি গন্ধেও বিরক্ত 
ন। হয় তাঁহার বিরাগের কারণ আর কি উপদিষট হইতে 
পারে? সমুদায় সংসার একমাত্র ভাববলেই পবিত্র হইয়া 
থাকে! এই জন্য মলাবয়বম্পর্শমাত্র শুচিও অশুচি হয়। 
গন্ধলেপের অপলোপার্থ প্নেহশৌচ পরিকীর্তিত হুইয়াছে। - 
উভয়ের অপথম ছইলে, পশ্চাঁৎ শুদ্ধি দ্বার! শুদ্ধি লাভ 
ঘটিত হয়। যাছাঁর অন্তর্ভাব নিরতিশয় দুবিত, অগ্নি- 
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প্রবেশ, তীর্থারতি এবং স্বর্গ ও অপবর্ণও তাঁছরি শোধন 
করিতে পারে না। এই রূপে ভাবশুদ্ধিই পরম শৌচ ও 
নর্বকর্মে প্রমাণ হইয়। থাকে । এবং এই ভাঁববলে ভিন্ন 
ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিম্ন মনোরৃত্তির সংঘটন হয় । দেখ, 
লোকে এক ভাবে কান্তাকে ও অন্য ভাবে ছুহ্তাকে 
আলিঙ্গন করে। সেই রূপ, বধৃও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 
বশীস্ভূত হুইয়', স্বামী ও পুভ্রের চিন্তা করিয়া থাকে । এই 
প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ কম্পিত হুই- 
য়াছে। যে ব্যক্তি ভাবহীন, সে পরি্বক্ত হুইলেও, 
কান্তাকে আলিঙ্গন এবং সম্মুখে প্রাণ্ড হইলে, অক্সাদি 
বিবিধ সুরভি ভক্ষ্যও ভক্ষণ করে না। অতঞএেব ভাবই 

সর্বত্র কারণ । তদৃব্যতীত, অন্যবিধ বাহাশোধনে কখন 

চিত্তের শুদ্ধি হইতে পারে না। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে যখন 
শুদ্ধ ও শুচি হুইয়া, বৈরাগ্যের অন্ুনরণ করে, তখনই 
তাহার স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তি হুইয়। থাকে । এবং 
তখনই তাঞছার অবিদ্যাবাধ ও বিষ্ঠা স্ত্রের গন্ধলেপ বিদু- 
রিত হয় । যাঁহ! হউক, এই রূপে এই শরীর স্বভাঁবতই 
অশুচি। যে বুিমান্ পুরুষ ইহাকে ত্বত্মাত্রপার, অনার, 
কদলীনা'র সদৃশ ও নিরবচ্ছিন্ন দৌবময় জাঁনিয়া, শিখিলিত 

ও দৃঢ়গ্রাহ্ী হয়েন, তিনিই সংসার অতিক্রম করিয়া 
থ।কেন ; রাজন! আমি এেই অতিক্লেশময় জন্মছঃখ 

কীর্তন করিলাম ৷ . | 
গর্ভে থাঁকিয়। পুরুষের যে মতি হয়ঃ জন্মগ্রহণ করিয়া 

অজ্ঞানদোষে ও বিবিধ কর্মবশে তাহা বিনষ্$ হুইয়। যায় । 
যোনিষন্ত্রের অতিমাত্র পীড়ন জন্য দুঃখ বশতঃ সাতিশয় 
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' সুঙ্ছিত ও বাহ বাধুর সংসর্গে তদবস্থা সংঘটিত হওয়াতে, 
শরীরিমাত্রের দারুণ মোছ উপস্থিত ছয়। বিশেষতঃ 
সৃষউমাত্রেই ঘোর জ্বরে আক্রান্ত ও তন্নিবন্ধন মহামোঁছে 
অভিভূত হওয়াতে, ততক্ষণাৎ স্মৃতিভ্রংশ সংঘটিত হয়। 

স্মৃতি অ্রন্ট হইলে, জনম্মান্তরীণ কর্মবশাৎ সেই জম্মেই সত্বর 
: ব্লতি উপস্থিত হুইয়। থাকে | রতি আবির্ভূত হইলে, জ্ঞান 
বিন ও অকার্যযপ্রবত্তি সমুদ্ভুত হয় । তখন আ'ত্মপর ও 

টৈবাদৈব জ্ঞান তিষ্ঠিতে পারে না। যাহা শ্রেয়স্কর 
তাহাতে কর্ণ ধাবমান হয় না| চক্ষু থাকিতেও দেখিতে. 
পাওয়া যায় না। সমান পথে পদক্ষেপ করিলেও পদে 

পদেই স্ধলন হুইয়! থাকে । বুদ্ধি থাকিলেও, পণ্তিতগণের 
উপদেশে জ্ঞানোদয় হয় না| এবং বিবিধ রোগে আক্রাস্ত 

হইয়া, সংসারে বিবিধ যক্ত্রণ! ভোগ হইয়। থাকে | লোকে 
যে ইহার উপরিও ধর্খকামার্থলাধন পরম জ্ঞান থাকিতেও 
আত্মার শ্রেয়োবিধানে পরাস্মুখ হয়, ইহাই অতিমাত্র 
বিস্ময়াবহ। 

সে যাহা হউক, ইন্ড্রিয়রত্তির সম্যক রূপ উপচয় ন। 
হওয়াতে, বাল্যকাঁলে অতিশয় হুঃখ উপস্থিত হয় । তৎ- 
কালে ইচ্ছা! করিলেও, বলিতে বা কার্ধ্য করিতে সামর্ঘয 
হয় না| ইহা! অপেক্ষা ঘোরতর দণ্ড আর কি হইতে 
পারে ? অধিকন্তু, তৎকালে বাধ়ুগ্রহপ্রভৃতি বিবিধ রোগে 
'অতিশয় যন্ত্রণা; ক্ষুধা. তৃষ্ণায় নিরতিশয় ছুঃখ, মোহ বশতঃ 

বিষ্ঠা "মুত্র ভক্ষণ এবৎ কৌমারে কর্ণবেধ, পিতামাতার 
তাড়না, . গুরুশাসন ও অক্ষরসাধনাদ্য বিবিধ হঃখ আপ- 
তিত হুহয়। থাকে । 
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অনন্তর ঘৌবনে ইন্জিয়বৃত্তি প্রসন্ন হইলে, কামরাগপীড়া 
উপস্থিত ও ক্রমে ক্রমেরুদ্ধি প্রাণ্ড হয়। তাহাতে সুখলাঁভের 
সত্ভাঁবনা কোথায়? অপিচ, রাগ লঞ্চরিত হইলে, মোহ 

ও ঈর্ধ্য! জন্য দারুণ ছুঃখ আক্রমণ করে। এবং চক্ষুদ্বর় 
আরক্ত হুইয়। থাকে । ফলতঃ, রাগ নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় | 

রাগীলক্ত যুব পুরুষ কামাঁনলে দহামান হইয়া, রাত্রিতে 
নিদ্রা লাভ এবং দিবসেও অন্নোপাজ্জনচিস্তায় সুখ লাভ 

ক'রতে পারে না। ব্যবায়সংনক্ত পুরুষের শুক্রবিন্দু সকল 

কখন সুখের বলিয়া বোধ করিতে নাই $ নিরবচ্ছিন্ন খেদ- 
সাধন, অবগত হইবে । নরাধম নর কৃমি কর্তৃক তাঁড্যমান 
হুইলে, কণুযন।প্নির নন্তাপে যে স্ুখবোধ করে, স্ত্রীতেও 
তদনুরূপ পরিজ্ঞাত হুইয়। থাকে । এবং ধনোপার্জন- 
চিন্তায় যাদৃশ সুখ অনুভূত হর, স্ত্রীতে তাহার অধিক কিছুই 
লক্ষিত হয় না। যাহ? না থাঁকিলে, চিত্ত নির্বত হয়, 
তাহাই গণ্ডনবদনা। এই গণগুবেদন! পুর্বে পরে ও বর্ত- 

মানে একরূপ। 
যে ব্যক্তি জরাপীড়িত আহ্কাঁকে অপুর্বব ভাবিয়া? ত্যাগ 

কর্ধিতে হইলে, বারংবার অবলোকন করে, তাহা অপেক্ষা! 

অচেতন দ্বিতীয় নাই! জরাপীড়িত হইলে, পত্বী পুত্রাদি 

বান্ধব ও ভূত্যগণ ছুরাচারের ন্যায় বারংবার পরিভব 

করে। এবং ধর্ম, অর্থ, কম বা অপবর্ণ সাধনে কিছুমাত্র 
ক্ষমতা থাকে ন1। অতএব যৌবনকালে সর্ধথ' ধর্ম সঞ্চয় 
করিবে । বাতি, পিভ ও কফাদ্ির টৈধম্যই ব্যাধি বলিয়! 

নির্দিষ্ট ছয় । এই দেহ সেই বাতাদিসমুছে পরিবর্ধিত, 
এই জন্য ইহাকে ব্যাধিমম বলিয়। অবগত হইবে । বাঁতাদি 
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ব্যাধিসস্তাপ ব্যতিরেকেও অন্যান্য বিবিধ রোগে দেহীর. 

নানাপ্রকার ক্লেশি বটিত রাজন গতর শত 

সৃত্যু এই দেছে প্রতিহ্টিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে একতর, 
কাঁলসৎযুক্ত » অবশিষ্ট ম্বত্যুসমুহ নামান্তর বলিয়! পরিি- 

গণিত । এই নামান্তরগণিত হ্বত্যু সমুদাঁয় ওউষধবলে উপ- 
শমিত হয় । এবং জপ ৩ হোমাদি দানেও নিরারুত 

হুইয়। থাঁকে। কিন্তু কাঁলম্বত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার 
নহে । সংসারে ম্বত্যুর শাঁনন না থাকিলে, কেহ কাহারও 

বিধেয় হইত না। ম্বত্যুূকে ভয় না করে, এরূপ পুরুষ 
দেখিতে পাওয়। যায় না; প্রাণিগণের সর্পা্দি ব্যাধি 
সমস্ত যেরূপ নানাপ্রকারঃ বিষ ও অভিচারভেদদে ম্বৃত্যুর 

ঘারও নেইরূপ নানাবিধ । তৎসমস্ত রোগার্দিতে আক্রান্ত 
এবং কালপ্রাগ্ড হইলে? স্বয়ং ধন্বন্তরিও সুস্থ করিতে সক্ষম 

নহেন। যেব্যক্তি কাল কর্তৃক নিপীড়িত হয়, কি ওষধ, 
কি তপস্তা১ কি দান, কি অন্ব), কি বান্ধবগণ কেহই তাহারে 

পরিত্রাণ করিতে পারে না। ফলতঃ লোকে মহাত্মাথণের 

যোগসিদ্ধি, রসায়ন এবং তপোজপেও অত্মার অনায়ত 

হুইয়া, কালম্বত্যু প্রাণ্তড হয়। এপ্রক৷র স্বতুঢর পর কর্শ- 
বশে তাহার ফষোনিকীটে জন্ম হুইয়া থাকে । পুরুষের 

কর্থখানংক্ষয় প্রযুক্ত দেহভেদে যে বিপ্রযোণ সাধিত হুয়, 

তাহাই মরণ বলিয়। নির্দিষ্ট হয় ; পরমার্থতঃ কখন বিনাশ 

হইতে পাঁরে না । সে যাহা! হউক, কণ্ সকলের ক্ষয় জন্য 

স্বত্ু হইলে, জীব দারুণ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হুইয়া যে যাঁতন! 

ভোগ করে, ইহলোকে তাঘার উপমা নাই । সে তৎকালে 

নিতান্ত হুঃখিত হুইয়া মনে মনে হু তাঁত! হা' মাতঃ ! হ! 
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কাস্তে ! বলিয়া? অতিশয় রোদন করিয়া থাকে । বলিতে 
কি, সর্প ষন্্রপ মণ্ডুক গ্রাস করে তন্জরপ সমস্ত সংসার 
শবত্যুর কৰলনাঁৎ হইয়া আছে। জীব যখন নেই মৃত্যু কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়, বান্ধবগণ তাহারে ত্যাগ গু আত্মীয়ষণ বেষ্টন 
করিয়। থাকে, তাহার মুখ শু হুইয়৷ বায়; ঘন ঘন দীর্ঘ 
নিশ্বাস বহির্গত হয়; খট্রায়- পরিবর্তন করিতে করিতে 
বারংবার মোহ আপিয়া আক্রমণ করেঃ এবং দারুণ 

অজ্ঞানবশে তদীয় হস্ত পদ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে । শরীর নগ্ন ও মুত্র বিষ্ঠায় পরিপুর্ণ ; কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও 
তালু শুফভাবাপন্ন, লজ্জার লেশমাত্র নাইঃ বারংবার 
কেবল জল প্রার্থনা! করিয়া খষ্টা হইতে ভূমিতে ও ভূমি 
হইতে খট্টাতে, এই রূপে খট্ট। ও ভূমিতে পুনঃ পুনঃ যাতা- 
য়াত সংঘটিত হয় । এবং ঘন ঘন চিন্তা ও কম্প উপস্থিত 
হুইয়। থাকে! অনন্তর নে পঞ্চভূত কর্তৃক ক্ষুভ্যমাণ ও 
কালপাঁশে কর্ষিত হুইয়া৷ সকলের সমক্ষেই ম্বত্যু্বখে নিপতিত 
হুয়। এবহ তৎক্ষণাৎ তদীয় কণ্ঠমধ্যে ঘুরঘুরায়িত হুইয়! 
উত্ঠ1 মরিলেও তাহীর নিস্তার প্রাপ্তির সম্ভাবনা! নাই। 

তৃণজলৌকার ন্যায় পুনরায় দেহ হুইতে দেহা স্তরে প্রবেশ 

করে এবৎ প্রামণান্তরনৎ যো নিন নিন বিসর্জন 

করিয়। থাকে । | 

ধাহাঁরা বিবেকবিশিষ্ট তাহাদের মরণ অপেক্ষ। প্রার্থনা" 

হুঃখ অধিকতর । মরিলে ক্ষণমাত্র ছুঃখ, কিন্তু প্রার্থনাডুঃখের 
অবশেষ নাই । জগৎ প্রার্থনা করিয়া, স্বয়ং বিস্ুও/ বাধন 
হুইয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুর অধিক কে আছে যে, লঘুত! 
প্রাপ্ত না হইবে । রাজন! আমি অধুনা অবগত হইয়াছি 
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বরং ম্বত্যুও ভাল, তথাপি প্রার্থনা করিবে না । তৃষ্ণ 
হইতেই লঘ্বুত জন্মিয়! থাকে । এই তৃষ্গার আদিতে ছুহখ, 
মধ্যে ছুঃখ ও অস্তেও ছুঃখ । এই রূপে স্বভাঁবতঃ অর্বব- 
ছুঃখের আধার বলিয়া, সংনারে মনুষ্যের বর্তমান, অতীত, 

ভবিষ্যৎ সর্বত্রই ছঃখ। 'যাহার জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিই 
কেবল আসক্ত হয় ; কোন মতেই বিরাগ প্রকাশ করে না ॥ 
ভাবিয়। দেখুন, অতিভোঁজন করিলেও অতিশয় হঃখ হয় । 

ভোজন ন! করিলেও তন্জ্রপ হইয়া থাকে ! আবার খাদ্য 
স. গ্রহ করিতেও ক্লেশের অবধি থাকে না। এই প্রকারে 
কিছুতেই সুখের লেশ নাই। লমুদায় রোগের সমবায় বশত 
শেষব্যাধি তমঃ বলিয়! অভিহিত হুয়। উহা সব্রদোষ- 
নিরপেক্ষ হইলে, ক্ষণমাত্র উপশমিত হুইয়। থাকে ! 

ক্ষুদৃব্যাধিও অতিশয় তীব্র ও নিঃশেষে বল হরণ করে। 
তাহাতেও অন্যান্য ব্যাধির হ্যায়, মৃত্যু মংঘটিত হয় | জিহ্ব।- 

গ্রপরিবর্তন ব্যতিরেকে এই ক্ষুধায় কি সুখ হইতে পারে ? 

আর দেখ+* সময় অতীত হইলে, ক্ষুধার আর লেশমাত্র 
থাকে না £ এই রূপে ক্ষুদৃব্যাধিতে অন্তপ্ত হুইয়! লোকে 
গ্রাণত্যাগ করে | এই জন্য পণ্ডিতগণ ক্ষুধাকে পরমার্থতঃ 
স্থখের নিমিত্ত কপ্পন। করেন ন'। নিদ্র! ও জাগরণও সব্বথ! 

ক্রেশময় ৮ লোকে সর্বকাধ্যবিবর্ভ্জিত 'ও অন্ধকাঁরে আচ্ছন্ন 

হইয়া ম্বতের ন্যায় ষেশরন করে, তাহাতে সুখনস্তাবন। 
কোথায় ৭ জাগরণেও বনুতর কার্য্য নিমিত্ত আত্মা উপহত 

হুয়; তাহাতেই বা শস্ুখকি? কলতঃ দিবসে কৃষি ও 
বাণিজ্য সেবা, গোরক্ষাদদি পরিশ্রম, প্রাতঃকাঁলে বিষ্ঠামুত্র 
বিমর্ন, মধ্যান্ছে ক্ষুৎপিপাঁনা, এবং রাত্রিতে নিদ্রায় 
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অভিভব ও কামান্সির দারুণ সন্তাপ এ সকলও সুখের 

হইতে পারে না । 

অর্থও কখন সুখের নছে। অর্থের অর্জ্জনে ছুঃখ, 
রক্ষণে ছুঃখ, বিনাশে ছুঃখ, এবং ব্যয়েও ছ্ুঃখ। যেমন 
দেহিদিগের মৃত্যু হইতে ভয়" হয়, চৌর, সলিল, অগ্নি, 
স্বজন ও পার্থিব হইতে অর্থবান্দিগের তেমনই ভয় হুইয়। 
থাকে । মাংস ষেমন আকাশে রাখিলে পক্ষিগ্ণ) স্থলে 

শ্বাপদগণ ও জলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করে, অর্থবান্ও তন্দরপ 
সর্ধত্র অভিপন্ন হইয়া থাকে । অর্থের সম্বদ্ধিতে মোহ, 
বিপদে সন্তাপ এবং উপাজ্নে খেদ উপস্থিত হয়। অত- 
এব অর্থ কখন মুখাঁবহ নহে । রাজন! কালও লোকের 
সর্ববথা ছুঃখনাধন। দেখুন, শীতকালে শীত, শ্রীয়কালে 
গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকাঁলে রষ্টি, নিরতিশয় ক্লেশ সম্পাদন করে। 

বিবাহব্যাপারে ছুঃখ, গর্ভোদূবহনে ছুঃখ, প্রমবকালে 

হুঃখ, বিষ্ঠাদিপরিক্ষরণে ছুঃখ, এই" রূপে পুত্র নিরবচ্ছিন্ন 
হঃখময় | অধিকন্তু, পুত্রের দন্ত ও অক্ষিপীড়া হইলে, 
হায় কি কট, আমি কি করিব! বলিয়া লোকে ব্যাকুল 

হুইয়। থাঁকে। অধিকন্তু, আমার গোঁধন নষ্ট হুইল, ক্লুষি 
ভগ্ন হইল, ভার্ধ্য? পলায়ন করিল, আমার গৃহস্থিত ব্যক্তি- 
গণও সকলেই ভগ্নচিত্ত ও পরাস্থুখ প্রায়$ জ্রীও আমার 

বালবৎসা অথবা! বন্ধ্যা) কে আমার গৃহ্বন্ধন করিবে 

এবং দেয় কাল উপস্থিত হইলে, কন্যার আমার কীদৃশ বর 
হইবে, ইত্যাদি চিন্তাভিভূত গৃহিগণের সুখসপ্তাবন! 
কোথায়? এইপ্রকার কুটুম্বচিত্তায় আকুল হুইলে, পুরুষের 
শ্রুত, শীল ও গুণ সমুদায়ই, আমঘটনিহিত জলের হ্যাঁস; 
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দেছের সহিত বিনষ্ট হয়! এতদৃভিম্ন। কুক্কুরের ন্যায় পর- 
স্পর এক দ্রব্যের অভিলাষ বশতঃ দেহিমাত্রেরই স্বজাতীয় 

হুইতে ভয় হুইয় থাকে । 
সর্বদা! সন্ধিবিগ্রছের আকাঁজ্ষ1 গাকাঁতে, রাজত্বেও 

হ্বখসভ্ভীবনা নাই । বিশেষর্তঃ, সংগ্রামে প্রবেশ ন1 করিলে 
এবং পরবল নিরস্ত করিয়া, নিভ'য়ে অবলীলাক্রমে থাকিতে 

ন] পারিলে, কোন রাঁজাই খ্যাতিমান হইতে পারেন ন1। 
দেখুন, শ্রীমান কার্তবীর্ষ্যের বাহুসহঅ্ও যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড 
হুইয়াছিল ! দশরথনন্দন রাম মহাবল ভূগুরামের অতুল 
বীর্য্য ও উর্ধগতি উভয়ৰ ব্যাহত করিয়াছিলেন । জরাসন্ধ 
স্বয়ং বাস্বদেবেরও ষশ বিনষ্ট করেন) মহ্থাবীর ভীমের 

হস্তে তাহারও নিধন সম্পন্ন হয়। আবার নেই ভীম 
বানরের পুচ্ছাধাতে বিক্ষিপ্ত ও ধরাঁতলে পতিত হইয়া- 
ছিলেন । যে অর্জুন স্বর্গে বলদর্পিত নিবাঁতিকবচ দানব- 

দিকে জয় করেন, তিনি গ্োপাল্ হস্তে পরাজিত হইয়1- 

ছিলেন ॥ তৃুর্য্য সাতিশয় প্রতপণ্ড হইলেও, মেঘে কখন 
কখন আচ্ছন্ন হইয়া? থাকেন? সেই মেঘ বায়ুবশে বিক্ষিপ্ত 
হয়) নগগরণ-সেই বাযুরও বীর্ধ্য বিনাশ করে ঠ সেই নগ- 
গীণও অগ্নি কর্তৃক দহামান হয় ঃ সেই অগ্নিও জলসংসর্গে 
নির্বাপিত হুইয়! থাকে ; সেই জলও সুর্যের তেজে শু 

হয়) সেই স্ুর্যও সানুচর ও সব্রেলোক্য প্রলয় সময়ে 
্রেঙ্গী কর্তৃক বিনষ্ট হয়েন ঠ সেই ব্রহক্মাও আবার সসুদাঁয় 
দেবতার সহিত পরার্ধদ্বয়কালাস্তে পরমাত্মা শিৰ কর্তৃক, 

সংহ্ৃত হুইয়৷ থাঁকেন। এই রূপে সংসারে পরমপুরুষ 
অব্যয় নারায়ণ ব্যতিরেকে সর্বোভমবলন্পন্ন আর কেহই 
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নাই | রাঁজন্! বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই রূপে এই অসার 
জগৎ পরিত্যাগ করিবেন । 

ংলারের ঘখন এই প্রকার দশ1, তখন ইহাতে কোন 
ব্যক্তিই সর্ববাংশে শুর বা! পগ্ডিত এবং সর্বাংশে মুর্খ ব1 
সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। যেব্যক্তি যেবিষয় অবগত. সে 

তাঁবৎমাত্রেই পণ্ডিত । ক্ুতরাৎ সর্বত্র সমান মান খা সমান 

প্রভাব হইবার সত্ভাবন। কি ষেব্যক্তি যে বিষয়ে অতি- 

শাযী, তাহারই প্রভাব পরিগণিত হয়| দাঁনবগণ দেবতাদের 
এবং দেবতারাঁও তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন । ফলতঃ 

জয় পরাজয় ভাগ্যবশতঃ পরস্পরে অধিষ্ঠান করিয়] থাকে । 

এইরূপে রাঁজার শব্য।, আমন, পান, ভোজন, পরিচ্ছদ ও 
ভাজন ইত্যাদি স্থখসম্পত্তি কেবল ছঃখের জন্য ! আপনি সর্ব 
ভূমির অধিপতি । আপনাকেও খষ্টামাত্রপরি গ্রহ হইতে 
হুইবে। অতএব সলিলকুস্তনহজ্র কেবল ক্লেশ ও আয়ান- 
বিস্তারমাত্র।. তথাহি” রাঁজা যে মনে করে, মদীয় খৃছে 
প্রভ্যুষনময়ে তুর্য্যনির্ধোষ ও অন্যান্য বাদ্য হুইয়। থাকে, 
ইহ! বাহ্য অভিমান মাত্র। যাবৎ স্বত্যু ন! হয়, তাঁবৎ 
প্রীতিপর গীত নৃত্য, উদ্মত চেষটিত ও আলেপন প্রভৃতি 
সদাই শোত1 পায়। রাজন! এই লকল জানিয় 

শুনিয়। রাঁজ্যভোঁথে কখন কি সুখ লাভ.. হইতে পারে ? 
আরও দেখুন, পরুল্পপর বিজিগীবু নরপতিগণের ধনবাহুল্য 
জন্য অভিমানগর্য ? একমাত্র হুঃখেরই - কারণ হইয়া 
থকে । 

ন্বর্গেও সুখ লাভের সতস্ভাবন1 নাই। কেননা স্বর্ণ 
প্রাপ্ত হইলেও, পুনরায় পতিত ছইতে হয়। বিশেষতঃ উপ- 
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যু্পরি নকলের পরস্পর অপেক্ষা আতিশব্য এবং সৌভাগ্য- 
গর্ব দর্শশ করির1, মনে নিতান্ত অসুখ জম্মে। কাহারও 
তথায় নিঃশেষে পুণ্যফল ভোগ করিবার সম্ভতাবন। নাই। 
গুণ্যব্যতিরেকে অন্য কর্শে প্ররৃভ হইলে, দারুণ দোষোঁৎ- 
পতি হইয়া থাকে । পাদপ যেমন ছিন্নয়ল হইলে পর্বত 
হুইতে পৃথিবীতে পতিত হয়, দেবতারও পুণ্য প্রক্রিয়। 
তদ্বৎ নিপতিত হুইরা থকে । অধিকন্ত, স্বর্গে দেবগণের 
সুখাভিলাষনিষ্ঠ সুখ ভোগ করিতে করিতে অকল্মাঁহ ছঃখ 
উপস্থিত হয়, ইহাও অতিশয় ক্রেশের বিষয় । এই প্রকার 
বিবেচনা! করিলে, স্বর্ণেও দেবগণের সুখসস্তাবন! নাই! 
আরও দেখুন, স্বর্গে কর্মভোগের জন্য ক্ষয় ও অভিপ্রেত 
নিদ্ধির ব্যাঘাতও অনস্তাবিত নছে। তাহাতে পুনরায় 
জন্মবিপাঁকবশতঃ ম্বত্যুযকুখে নিপতিত হুইতে হয়৷ রাজন্ ! 
বাক্য, মন, কায় ও মানস এই চতুর্ববধ ঘোর পাঁতক জন্য 
জীবনাবসানে দেছিদিণের অতিশয় কষ্ট ও নরকানলে নিতাস্ত 
হুঃখ উপস্থিত হইয়া! থাকে । 

অধিক কি, সুছঃনহ কুঠারচ্ছেদ, বল্কল ভক্ষণ, প্রচণ্ড বায়ু 
দ্বারা পর্ণশাখা ও ফলপাঁত, গ্রজ. ও অন্যান্য শরীর দার? 
উম্মু লন ও অপমর্দন, দাবাণ্নি ও হিমশোষ, স্থাবর জাতিতে 
এই লকল ছঃখ ও ক্লেশ। তথ্যতীত, সর্পগণের তৃষ্ণা, বুভূক্ষা 
ক্রোধ, ছৃষ্টগণের নির্যস্ত্রণ, ও পাঁশবন্ধন, কীটাদির বারৎ_ 
বার অকস্মাৎ জন্ম মরণ, অরীসৃপাদির অনেকবিধ রেশ, 
বগবিহঙ্গমগণের বর্ষা শীত ও গ্রীষ্বাদিতে অতিশয় ছঃখ, 
বণগণের পদে পদে অতিমাত্র ক্লেশ ও অতিমাত্র ত্রাস এবং 
এড়কাদি পশুগণের ক্ষুভূ বাদি সহিঝ্চতাঃ বন্ধন দণ্ড 

৬ & 
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তঞ&গন, নানারোধন্, সন্ত্রাননঃ শীতবাঁতে সর্ধদ1 আঁহতি, 

বেণুকান্ঠাদি নিগড়, অঙ্কুশ দ্বার] নির্যান্ত্রণ, শিক্ষাবন্ধাদি 

জন্য নিম্পীড়ন, বলপুর্বক আনয়ন ও বন্ধনে আত্মযৃথ 
বিরহ ইত্যাদি বহুবিধ হুঃখ লক্ষিত হইয়া! থাকে । মন্ুষ্যও 
তন্দ্রপ গর্ভবাস, অতিবাল্যকাঁলে জ্ঞানশুন্যতা, কৌমারে 
গুরুশানন, যৌবনে কাম, রাঁণ ও উর্সা, গোরক্ষাদি কর্ম 
পরম্পরণঃ কৃষি ও বাণিজ্যসেবা, বার্ধক্যে জরাব্যাধিনিপীড়ন 
মরণ প্রার্থনা, চৌরাগ্নিজলদাঘাঁত ইত্যাদি বিবিদ ছঃখে 

অভিভূত ও আক্রান্ত হয়! অর্থের অর্জন ও রক্ষণ, 
কার্পণ্য, মসর, দত্ত, ধনী হইলে অকার্য্যে প্রবৃতি, ভূত্য- 
বৃত্তি, কুলীদ, দাসত্ব, পরাধীনতা, ইফ্টানিষউযোগ, ছুর্ভিক্ষ, 
ছুর্ভগত্বঃ মুর্খতা, দরিদ্রত্বৎ অধ7রাভ্তিরবিভাগ, নরক, রাঁজ- 

বিভ্রম, অন্যোন্যাতিশঘ ও ভয়, এবং মহীপতিগণের রাজ্যে 
অন্তরব্বহিঃ প্রকোপ, প্রভাব ও বিতধর্খের অনিত্যতা, 

অন্যোন্তের মুর্মভেদার্ধ অন্যের পীড়? সমুৎপাদন এবং পাপ, 
মোহ ও লোভ ইত্যাদিও মনুষ্যজাতির নিরতিশয় র্রেশ ও 
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ! রাজন! যেহেতু নিরর়াদি 
মনলুষ7ান্ত সমুদয় সংসার ইত্যাকার নানাপ্রকার ছঃখের 
আঁধার, সেইহেতু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা পরিহার করিবেন । 
কলতঃ, এই সংসার কেবল ছুঃখময় এবং - ছুংখেই. উপ- 

শান্ত হয়। ৃ 
ত্বর্ণেও ভোগসত্প্রব বা সম্ভব সমুদয় এই প্রকার 

অন্যোন্যাতিশয্যের অতিপাতী নছে.। তথায় দেবুগণের 

ধর্মক্ষয় জন্য বিবিধ ছুঃখ, পুণ্যক্ষয় জন্য বিবিধ জাতি- 
লহজ্্ে উদ্ভব এবং তদৃভিন্ন বহুবিধ রোগ প্র্ছ্রভূতি হুইয়। 
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থাকে | দেখুন, যজ্ঞের শিরঃ ছিন্ন হইয়াছিল । অশ্বিদ্বয় 
তাহ পুনঃসন্ধষিত করেন । 'সেই দোঁষে যজ্ঞ সব্বদাই 
শিরোরোগে অভিভূত | সুর্যের কুষ্ঠ, বরুণের জলোদর, 
পুষাঁর গ্রতিবৈকল্য, ইন্দ্রের ভুজস্তত্ত, সোৌমদেবের অতি-. 
শয় ক্ষয়রোগ কাহীরও অবিদিত নাই। প্রজাপতি দক্ষেরও 
অতিশয় জ্বর উপস্থিত হয় । কণ্পে কণ্পে মহাপ্রভাব 

দেবগণের ও ক্ষয় ছইয় থাকে । পরার্ধদ্বয় উপস্থিত হইলে, 
ব্রহ্মারও ধংস হয় । অধিকন্তু তিনি কামপরতন্ত্র হুইয়?, 
পূর্বে তেজোবলে স্বীয় পৌত্রী হুরণ করিয়াছিলেন । 
যেখানে কাম ক্রোধ উভয় অবস্থিত, সেখানে তদাত্মক 
সমস্ত দোষ ও সমস্ত ছুঃখও অবস্থিতি করে, তাহাতে সংশয় 
নাই। বিষুণরও জন্ম মরণ, মায়াবিভ্ত, স্ত্রীবধ১ কামশক্তি 

ও পাঁগুবরণে সারথ্য শুনিতে পাওয়া যায় । ভগবান্ 

রুদ্রেও পুর দগ্ধ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। স্ফন্দেরও 

শুক্র হইতে জন্ম ও সহআ্র সহজ্র ক্রীড়াদি ব্যাপার পরি- 
কীর্ভিত হুইয়াছে। এই রূপে সয়ুদায় দেবতাই রাগাদি 
দোষত্রয়ে আস্ছন্ন ; একমাত্র সত্যন্বরূপ সর্বপ্রভু স্বয় ভব 

পরমপুর্ণ নারায়ণই সকলের শ্রেষ্ঠ । 
এই প্রকারে সমুদায় সংসার পরস্পর আতিশষে 

প্রতিষ্ঠিত ও বহুল ছঃখে পরিপুর্ণ জানিয়! সর্ব্থা নির্বেবেদ 
আশ্রয় করিবে । নির্ধেদ হইতে বিরাগ জন্মে, বিরাগ 

হইতে জ্ঞানসস্তব হয়, জ্ঞান প্রভাবে পরস্বরূপ পরিজ্ঞাত 

হুইলে, শিবঘুর্ভি, স্বস্থানলাভে পরমন্ুখী, সর্বজ্ঞ ও 
নিরতিশয় পুর্ণ এবং কুট বলিয়! অভিছিত হয় | 

রাজন্ ! জ্াপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদন্ুসারে 



ভূমিখও ] ৩৮৭, 

'আঁপনার নিকট ধর্ম্মাধর্মবিবেক ও সর্বজ্জানসইচ্চয় সর্ব্বতো- 
ভাবে কীর্তন করিলাম । এক্ষণে ইন্দ্রের শাদেশে ইক্্রলোকে: 
গমন করুন | 4 & 

ধিষষ্টি অধায় 

স্পট তি কপ 

বযাঁতি কছিলেন, মাতলে ! আমার ভাগ্য প্রদত্ত, 
সেই জন্য দেবরাজের সম্ভাষ বশতঃ আপনার দর্শন 
সম্পন্ন হুইল । যাহা! হউক, মর্ত লোকে মানবগণ দারুণ 
পাঁপ করিয়া থাকে । এক্ষণে তাহাদের তত্তৎ কর্্মবিপাঁক 

| বলিতে হইবে । 

মাতলি কহিলেন, শ্রবণ করুন, পাপাঁচারলক্ষণ কীর্তন 
করিব । ইহা আবণ করিলে, প্রশ্মকালে জ্ঞান পরাভূত 
হুইয়? থাকে! লোকে যে বেদের নিন্দা *ও ব্রহ্ষাচাঁর 
কুউন করে, জ্ঞানপত্ডিতগণ তাহাকে মহাঁপাঁতক জানিবেন। 
লোকে ষে সাধুগণের পীড়ন করে, তাহাও মহাগাতক ঃ 

তাহার প্রায়শ্চিত নাই। লোকে যে কুলাচার পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্যাচার অবলম্বন করে তত্ত্ববেদিগণ তাঁছাকে 
পাঁতকনভ্ভৃত বলিয়৷ থাকেন। মাঁতাপিতার নিন্দা, ভন্মি- 
নীর তাঁড়না, এবং ছুহিতার কুৎ্সাঁও পাঁতক বলিয়। পরি- 

৬০১৮ 



৬৮৮ ৫ সপদপুরাগ। 

শাণিত হয়। রাজন! যেব্যক্তি শ্রাদ্ধ সময়ে পঞ্চক্রোশ 

অন্তরে থ।কিয়া, জামাতা, দৌহিত্র ও ভন্বিনীকে পরিত্যাগ 

পূর্বক কাম, ক্রোধ বা ভয়ে অগ্তকে ভোজন করায়, 
তাহার পিতৃপ্ণণ সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করেন না এবং 
ত্রাঙ্গণগণও প্রস্থান করিয়+ থাঁকেন। ইহ! তাছার পিতৃ- 
হুত্যা সমান পরম পাতক বলিয়। পরিকপ্পিত হয় । বিদ্বান 

হুউক, মুর্ঘ ই হুউক, ব্রান্গণগণ উপনীত হুইলে, যে ব্যক্তি 
ভূমিদান ত্যাগ করে এবৎ অন্যান্তাকে বজ্জন করিয়া! কেবল 
একজনকে দ।'ন করে? তাহার দানভ্রংশকর ঘোর মহাঁ- 

পাঁতক হুইয়া থকে । যঙ্গমানের গৃহস্থিত ব্রাহ্মণদিকে 

পরিত্যাগ করিতে নাই। তীহাদিশ্বকে পরিত্যাগ পুরর্বক দান, 

দীনের লক্ষণ হইতে পারে না। সদাচারসমন্ত্িত সর্ব! 
তপন্যানিন্ঠ সমদর্শী দ্বিজাঁতিকে ত্যাণ করিয়া, অন্যকে 

দান করিলেও, দর্তকল অসংশয্িত নিম্ষল হয়। ব্রাঙ্মণ 

বিদ্বান বা! মুর্খ হউক, সর্বপ্রকার পুণ্য কালেই তদীয় 
পৃজা করিবে ৷ এ গ্রকার পুজা করিলে, অশ্থমেধযজ্ঞের ফল 
লাভ হয় । যেব্যক্তি অন্য বিপ্রের শেহবশতঃ অপরকে 

নিবারণ করে, সেই মহাপাতকী দান কল প্রাপ্ত হয় না। 

আ্ধে ভক্তি পুর্বক পিতৃপিতামছের তর্পণ সময়ে ছুই জন 
ব্রাঙ্গণকে অন্ন: বস্ত্র তান্ুল ও দক্ষিণা যোগে পুঁজ! 
করিবে । তাহাতে পিতৃগণ পরিতৃষ্ট হয়েন। শ্রাদ্ধভোক্ত। 
দ্বিজাতিকে দক্ষিণা ও দান কর! বিধেয়। মা করিলে, 

শ্রাদ্ধকর্তীর গোহত্যাসদ্বশ পাতক হয়। এই জন্য শরদ্ধা- 
পুর্ববক হুই জনের পুঁজ করিব। 

রাঈন্ ! ব্যতীসাত, বৈষ্তি) অমাবস্তাও ক্ষয়াছং, 



ভূষিষ্ব্). শি, 

পরপক্ষ এই সকল উপস্থিত হইলে, ব্রাঙ্ষণাঁদি বর্ণ দ্বারা 

আাদ্ধ করিবে । যজ্ঞে সেরূপ খত্বিক প্রকম্পিত হয়, তদ্ব€- 
আদ্ধদান জন্য অর্বদ] ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে ॥. সনিশেষ 
অবগত হুইয়, বিবেচন। পূর্বক এই নিয়োগ কর] কর্তব্য । 
যাহার বংশ, কুল, ঘট, পুরুষ, ও*আঁচার পরিজ্ঞা তাপ 
ক্রাহ্ষণকে নিমন্ত্রণ করিবে । সচরাচর জ্ঞান আচার ব্যব- 

ছাঁর বিচারণার সাধন হইয়। থাকে । মুর্খ যদি শুদ্ধ হয়, 
ত'হাকেও শ্রাদ্ধে দান করিতে নাই ? আবার বেদবেদাক্গ- 

পারগ হইলেও, যদি অবিজ্ঞাত হয়, তাহাকেও দান ৰা 

ব্রাঙ্গণ করিবে না। রাজন! শ্রা্ধে দ্বিজাতির অপুর্ব 
আঁতিথ্য কর বিধেয় । অন্যথ। করিলে নিশ্চয়ই পাঁপ ও 
নরকগতি লাভ হয়। পিতৃগণ তদীয় বিপ্রবরির্ভত গুহে 
ভক্ষণ করেন না! প্রত্যুত, শাপ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান 
করেন । সে মহাপাঁপী ও ব্রহ্মহুত্যার পাঁতকভাগী হয়। 

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পৈত্রাচার পরিত্যাঁ করে, তাহাকে 
নর্ববধশ্মবহিষ্কিত মহাঁপাপী অবগত হইবে? যাহারা ভোগ 
সাধন শৈব বা? বৈষ্বাচার ত্যাগ এবং ব্রাক্ম ধর্শের নিন্দা 
করে, তাহারাও পাপবাদ্ধব বলিয়! পরিজ্ঞাত হয়। যাহার" 

শিবাচার বিসর্জন 'ও শিবভক্তের দ্বেষ, হরির নিন্দা! ও 
ব্রহ্মার বিদ্বেষ এবং আচারকুউন করে, তাঁহারা. মহ?- 
পাঁপীর অগ্রগণ্য । যে ব্যক্তি পরম জ্ঞান পুজ। করত 
প্রশস্ত ভাগবত, বৈষ্ণব, হুরিবৎশ, মস্ত, কুর্ম বা পদ্ম 
পুরাণের সেবা করে, সেই দেবদেব বানুদেবের লাক্ষাঁৎ 

লুজাফল লাভ করিয়া থাকে । সেই জন্য দেবাঁলয়ে নিত 

বৈষ্ণব জ্ঞান ও বিস্ুবল্পভ বৈষ্ণব পুস্তক পুজ। কক্স! 



দের তব মিড 
তল 

কর্তব্য । এরূপ পৃঁজ1 করিলে, স্বয়ং কমলাঁপতি পর্ববতো- 

তাবে পুজিত হয়েন। যাহারা লোভ বা অজ্ঞানবশতঃ 
পুঁজ না করিয়।, হরির জ্ঞান ধ্যান, লিখন? অন্যায়তঃ দান, 

শ্রবণ, উচ্চারণ, বিক্রয় অপবিত্র প্রদেশে যথেচ্ছ স্থাপন, 

যেরূপে সেই. জ্ঞান জানিতে হয় তাহ? করিয়!, শক্তি 
, থাঁকিতেও প্রকাশ, অধ্যয়ন বা প্রমাণ? এবং অশুচি হইয় 

'অশুচি স্থানে কীর্তন বা শ্রবণ করে; তাহাদের তৎুসমন্ত 

নিম্দানমান কীর্ভিত হয় । 

যে ব্যক্তি গুরুপৃজ1 না করিয়? শ।জ্স আবণে অভিলাষী 
ছয়, তদীয় শুশ্বষ। ত্যাগ ও আজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহারে 

অভিনন্দন করিতে প্ররভ্ত না হয়, তদীয় বাক্যের উত্তর 

করে, পাধ্য হইলেও তদীয় কার্যে উপেক্ষ! করে, গুরু 

মোহাচ্ছন্র, বিদেশস্থ অথবা শক্রকর্তৃক পরিভূত হুইলে, 
ত্যাগ করিয়ণ থাকে, তাহার পাপ আবণ কর । সে যাঁবৎু- 

চতুর্দশ-ইন্দ্র কুভ্ভীপাক নরকে বাঁস করে । পুত্র, মিত্র ও 
কলত্রের প্রতি অবজ্ঞ' করিলে 9, গুরুনিন্দার সমান পাঁপ 

হুইয় থাকে । ব্রন্ধন্্র, স্বর্ণস্তেয়ী, গুরুতপ্্পগ, যোগনাঁশক 
এবৎ পাতিত্যনঞ্চারক এই পাচ জনও মহাপাপী | তন্মধ্যে 

যে ব্যক্তি ক্রোধ; দ্বেষং ভয় বা লোভ বশতঃ ব্রাক্গণকে 

মর্াস্তিক দোষ দান করে, তাহীকে ব্রহ্মত্ব বলে। যেব্যক্তি 

যাচমান অকিঞ্চন দ্বিজাতিকে আহ্বান করিয়া, পশ্চাঁৎ নাই 

বলিয়! থাকে, সেও ব্রন্মঘ্ব । যে ব্যক্তি সভামধ্যে উদাসীন 

দ্বিজজীতিকে বিদ্যাভিমানে নিক্ভতেজিত করে, ষে ব্যক্তি মিথ্যা- 

ঠণে কআআঙ্গাকে ততক্ষণ উৎ্কর্ষিত করে, যে ব্যক্তি গুরুর 

রমিরোধ করেঃ অন্নভোজনাভিলাষী ক্ষুভুষান্ত দগ্ধজনের 



সস 

বিদ্বলাধন করে, তাহাকেও ব্রহ্মত্ব বলে। যে ক্রের সকল 
লোকের রক্ধান্বেবণে তৎপর ও উদ্বেগজনক, এবং দেব, দ্বিজ 
ও গোগণের পৃর্ববভুক্ত ভূমি হরণ করে, তাহাঁকেও ব্রহ্ম- 
ঘাতক বলে। রাজন্ অন্যা য়পুর্র্বক দছ্বিজবিভের হরণ 

করিলেও, ব্রঙ্মহুত্যার সমান পাতুক সঞ্চিত হয়। 
পর্চবিধ যজ্ভীয় কশ্মে অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ, মাত! 

পিতা ও অন্যান্য গুরুজনের কৌটলাক্ষ্য, সুহ্বদৃবধ, শিব- 
ভক্তের অপ্রিয় সাধন, অভঙক্ষ্য ভক্ষণ, সংগ্রামে বিজিত- 
বাদ প্রাণিগণের সংহার, গোগণের গোষ্ঠে অরণ্যে গ্রামে 
বা নগরে অগ্নিদ্দীপন এবং সুরাপান ইত্যার্দি ঘোর পাঁতিক' 
বলিয়া! জানিবেন | পরক্ত্রী, গজ, বাজী, গে”, ভুমি, রজত, 
রত্বুণ ওষধি, রস) চন্দন, অগুরু, কপ্পুর, কন্তরী, পট, বস্ত্র 
এবং হ্তন্যান ও দরিদ্রের সর্বস্ব হরণ শ্বর্ণ ডুরির সমান 
বলিয়া পরিগণিত হুয়। কন্যা বরযোগ্যা হইলে, সদৃশ 
পাত্রে অসম্প্রদান, পুত্র মিত্রের কলত্র ও ভশিনীতে গমন, 
ইত্যাদি পাতক গুরুতণ্পের সদ্বশ । মহাপাঁতক সদৃশ 

যে সকল পাপ উক্ত হইয়াছে, তাহার! পাপসংজ্ঞ, অত্যন্ত 
পাতক নহে । 

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রদান ন! 

করে অহবা তাহারে স্মরণ না করায় তাহার . তাহা উপ- 

পাতক। দ্বিজদ্রেব্যের অপহরণ, মর্যযাদলভ্বন, ' অভিমান, 

অতিকোপ+ দাস্তিকত্ব, ক্ৃতত্বতা, অত্যন্ত বিষয়াসক্তি, 

কাপট্য, শঠতা, মৎসর, প্রদারহরণঃ লাধী কন্যাদির দৃষণ, 
রিবিভি কর্তৃক পরিবেতাঁর আলিঙ্গন, ভাহাদের যাঁজন বা 
কন্যাঁদাঁন, স্বামী অভাবে পুত্রমিত্র কলত্রের পরিত্যাগ, 



ভার্ধ্যাবজর্জন, গোষ্ঠে- সাধু 'তপন্বী, বৈশ্য, স্ত্রী বা. শুত্রের 
হত্যা, শিবায়তন ব্ক্ষের পুষ্প শাখার বিনাশন, ইচ্ছ 

গৃর্বক আশ্রম স্থানের উৎপীড়ন, আশ্রমন্ছ ভৃত্য ও পশু 
গণের নিধন্ত্রণঃ ধন ধান্য বা পশুচৌধ্য, অনাধ্য যাচঞা, 

যজ্ভারাঁমতড়াঁগ ব। পুত্র কন্রের বিক্রয়, তীর্ধযাত্রী। ও উপ- 

বাসাদি ব্রত, অন্যান্য সৎুকর্খঠা এবং জ্ত্রীধন বা জ্ত্রীর অজ্ঞনে 

উপজশবিকা, ুবর্ণবিক্রয়, অধর্খ্বচঙ্চা পরদোষপ্রবাদ। 

পরচ্ছিদ্রের পর্যযবলোকন ইত্যাদি পাঁতক সযস্ত গোহত্যাঁর 

সমান বলিয়া জানিবেন। যে ব্যক্তি সর্বশাস্তের কর্তা! 

হ্ত। ও বিক্রয়ী, ভূত্যগণে দয়াহীন, পশুগণের দমন 
ও মিথ্যা প্রবাদে কর্ণ প্রদান করে, এবং স্বামী, মিত্র ও 

গুরুদ্বোহে প্ররত হয়, যে ব্যক্তি মায়াবী, চপল, শঙ্, 

গ্রেবং ভার্ষ্যণ, পুত্র, মিত্র, বাল, বৃদ্ধ, কূশ, আতুর, ভৃত্য 
অতিথি ও বুভুক্ষিতদিকে ত্যাগ করিয় একাকী ভোজন 
নিষ$ ভক্ষণ ও মিষ্ট আম্বাদন করে, এবং ব্রহ্ষবাদিশণের 

বিগহ্থণায় প্ররত্ত হয়, তাহাঁকেও পাপী বলিয়া! অবগত 
হুইবেন। বে ব্যক্তি জিতেক্দ্রিয় হুইয়াও স্বয়ং আদান 
পূর্বক নিয়ম সকল ত্যা করে, রহস্যক্ষেত্রের ভেদ করে, 

সাধু, বিপ্র, গুরু, গো ও নির্দোষ সাধ্ধী রমণীর তাড়না করে, 

আলঙ্্যে বদ্ধলর্ববাঙ্গ হুইয়৷ বারংবার শয়ন করে, হুর্বববলের 
অপরিপোষণ ও নষ্টের অন্বেষণ করে, গোরবদিগকে অতি- 
ভারে পীড়িত বা অতিমাত্র বাহিত করে, সর্ব পাঁপে 
আহত.বা সংযুক্ত হইয়া, ভোগপরম্পরাঁর অন্থনরণ করে 
এবং তগ্ন ক্ষতরোণার্ড ক্ষুধাতুর গে! সকলকে পরিপাঁলন 
নাকরে, সেগ্োম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়; যে পাপিষ্ঠ 



ভর ৪ 

রষগণের বৃুষণ ছেদন ও গখোঁবগুনের বাঁছন করে, সে 

মহাঁনরকির সদৃশ । যাহার! ক্ষুৎতৃষ্ণাশ্রমকাতর আগত্তক ক 

অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহার! নরকে গমন করে । 

ঘে যুঢ অনাথ, বিকল, দীন, বাল ও তৃষ্ণাতুরের পরিপালন 
ন। করে, সে নরকার্ণবে নিমগ্ন হয়! আঁজাবিক, মাছিষিক, 
লামুত্রী, বষলীপতি, বিপ্রাচারবিশিষ্ট শুদ্র শিপ্পী, কার, 
বৈদ্য, নৃপধ্থজ, দূত ও অমাত্য ইহার] নকলেই নরকগামী | 
যে রাঁজা উদ্দিত অতিক্রম পুর্বর্বক ইচ্ছান্গুসারে কর সংগ্রহ 
করে এবং দণ্ডই যাহার একমাত্র রুচিকর, তাহাকে নরকে 

পচিতে হয় । যে রাজার রাজ্যে উৎকোচ ও চৌর্যের অতি- 
শয় পীড়ন, তাহাকেও নরকে পচিতে হয়ঠ যে দ্বিজ 
অন্যায়প্ররৃত্ত রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহাদের 

নিঃনংশয় ঘোর নরক হয়। পারদারিক, চোর ও অরক্ষক 

বুপতির যে পাপ, প্রতিগ্রাহী তদ্বৎ ঘোর পাতক সঞ্চিত 
হইয়া থাকে | রাজা বদি ন্যায়বিচার পরিত্যাশ পুর্ব্বক 
কর্াস্তর আশ্রয় করেন, তবে চোর ন] হইলেও চোরের 

প্রধান হয়েন | আর যদি ন্যায়বিচার করেন, চোর হইলেও 
অচোর হুইয়! থাকেন । 

বত, তল, অন্ন, পান, মধু, মাংস, সুরা আসব, 

গুড়, ইক্ষু, ক্ষীর, শাক, দধি+ মুল, ফল, তৃণ, কান্ট, পুষ্প 
পত্র, শস্য ভাজন, উপানৎ, ছত্র, শকট, শিবিক+ আসন, ভাগে, 
শীল, ত্রপু+ শস্য, শগ্াদি জলোভ্ডব, বেণুবৎশাদ্য বাদিত্র, 

গুছোপকরণ, উর্ণা, কার্পাস, কোষোঁথ, রজ ও বাসোস্ভব, তুল, 

অক্ষম বস্ত্র এবমাদি অন্যান্য বিবিধ দ্রেব্য লোভ বশতঃ 

হরণ করিলে, নরকে নিশ্চয়ই পতিত হুইতে সয়; ফসতঃ 
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এ 

পরদ্্রব্য বা পরম্ব যাঁ তা ছউক, যে কোম্ প্রকারে হরণ 
করিলে, নিঃলংশয় নরক লাভ হইয়া থাঁকে। রাজন 

এবমাদি পাপে অতিক্রীস্ত মানবগণ চরমে শরীর পরিশার 
করিয়া, পুর্ব দেহ প্রাপ্ত হয়। এবং যমের আদেশানসারে 
তদীয় ঘোরারুতি দুতগণ কর্তৃক নীয়মান ও নাতিশয় ছুঃখিত 

হুইয়।। যমলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহার! দেব- 
মানুষনিন্দাদি অধর্মদোবে নিয়তচিত্, ধর্শারাজ বিবিধ দারুণ 
রধ বন্ধনে তাহাদের শীস্তা বলিয়! পরিকীর্তিত হয়েন। 
যাহারা বিনয়াচারবিশিষ্, তাহারা প্রমাদ বশতঃ চলিত- 

'নস্ক হইলে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বার গুরুই তাহাদের শাস্তা হয়েন। 
ধীর্বারা। পারদারিক, চৌর, ও অন্যায়াচারে প্রবৃভ, 

"গাজাই তাহাদের শাসক। কিন্তু যাহার) ছদ্মবেশী, 

ধর্রাজ তাহাদের শানন করেন। এই জন্য কৃত- 
পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। অন্যর্থা অভুক্ত পাপের 
কোটি শত কণ্পেও বিনাশ হয় না। েব্যর্ক্তে কাঁয়মন- 
বাক্যে স্বয়ং পাপ করেঃ করায় বা অনুমোদন করে, তাহার 

অধোগতি কল লাভ হুইয়া থাকে । 
রাজন! আমি সংক্ষেপে এই ত্রিলাধন পাঁপভেদ 

এবৎ পাপকর্খী! মানবগণের বিবিধ গতি কীর্তন করিলাম । 

এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে বলুন। দেবসারথি 

মাতলি সেই ধর্থমাবহসল রাজাকে ধর্ম প্রসঙ্জে এই প্রকারে 
পরম পুণ্য নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

চু 
্ 



প্রিষষ্ি অধ্যায়। 

স্প্জানিটিটি ২০০০ 

মাঁতলি কছিলেন, এই প্রকার পাঁপ করিলে, দেহি” 
মাত্রেই বিবশ হইয়া, ঘোর ত্রানজনক যমলোকে গমন 
করিয়। থাঁকে। গর্ভস্থ বা! ভূমিষ্ঠ, বালক ব। তরুণ, স্ত্রী বা 
পুরুষঃ নপুৎসক বা রক, মকলকেই নরকে- গমন করিতে 

হয়। তথায় চিত্রগুণু প্রমুখ সমদর্শীঁ লাধু মধ্যস্থবর্থ তাহ1- 
দের শুভাশুভ ফল বিচার করিয়। থাকেন । সংসারে এমন 

প্রাণী নাই, যাহাঁকে যমলোকে গমন করিতে না হয়। 
তথায় বিচারিত ক্লৃুতকন্মের ভোগও অবশ্যস্ভাবী। তম্মধেঃ 

যাহার। পবিত্র কশ্মশীল, শুদ্ধচিভ ও দয়াসম্পন্ন, তাহারা 
শৌম্যমার্শে যমভবনে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে 

কান্ঠপাছুক। দান করে, সে অশ্বযানে পরম সুখে যমালয়ে 
গমন করিয়া থাকে । যেব্যক্তি ছত্র দান করে, মেমস্তকে 

ছত্র ধারণ, যেবজ্ত্রদদান করে সে দিব্যবস্ত্র পরিধান, ষে 

শিবিকা দান করে সে রথে আরোহণ, যে উত্তম আসন দান 

করে সে স্ুখভোগ, যে আরাম দান করে লে সুশীতল . ছায়া 
নিসেবন, যে পুত্পবাটী দান করে, নে পুম্পক যানে অধি-. 
রোহণঃ+ যে দেবায়তন ও ষতিগণের আশ্রম বিধান করে, 

সে উত্তম গৃছে অধিষ্ঠান করিয়খ» যমভবনে সমাগত. হয়। 
ঘে ব্যক্তি শুরু, অগ্নি, দ্বিজাতি, দেবত।॥ পিত৭ ও মাতার 

পুজা করে, শ্রথাপুর্বক নিখিল গুণনিলয় দরিদ্রেদিগকে ম্বপ্প- 
₹১৯ 



টটিত৬ পম্ঘপুর।প | 

'মাত্রও দান করে, সে শর্ব্বকাঁমপয়ুপেত হইয়া! থাকে । সাধু- 
গণ যাছাঁকে শ্রদ্ধাদান কছেন, সেই শ্রন্ধাদণানে শাকমাত্র 
প্রদান করিলেও, অনস্ত ফল লাভ হয়। দেশ, কাল, পাত্র 
গ্েবং গুণবান্ ও শুদ্ধলত্ব কর্ত! এই চতুষ্টয় সমবেত হইলে, 
অন্ধাদাঁনের আনন্ত্য হুইয়? থাকে । এই জন্য শ্রদ্ধাপুর্র্বক 
দান করিবে । তাহার কল অবশ্যস্তাবী | আপনার নিকট 
শ্রদ্ধাও কীর্তন করিলাম । 

চতৃঃষক্টি অধায় 

মাতলি কহিলেন, শিবধর্মগমোন্তমে শিবকর্তৃক ষে 
সকল ধর্ম কথিত হইয়াছে, করশ্মযোথের প্রতেদ বশতঃ 
তৎসমস্ত নাঁনাভাঁগে বিভক্ত । এই সনাতন শিবধর্্ম সমু 
দায় সুমহান বৃক্ষম্বরূপ অনন্ত শাখায় পরিকলিত, একমাত্র 
শিবমুলে অধিহ্িত, জ্ঞানধ্যানপপ সুকুমার পুম্পে স্থশোভিত 

স্লএবহ সর্ব শুদ্ধ ও সর্বভূুতছিতাবহ | ইহাঁতে হিংসাদি 
বা ক্রেশাদি দোষের নামগন্ধ নাই! যেহেতু ভগবান শিব 
অধিষ্ঠাতা এবং তদ্দীয় ভাব সমস্ত ধারক, নেই হেতু শিব- 
ধর্ম বলিরা পরিগণিত হয় । এই সকল খর্ব নহনান্রসমু- 
ত্রের পাঁর বিধান করে । শম, দন, সত্য, তিতিক্ষা, 
ম্সক্তেয়ঃ আজব, দান, ইজ্যা, তপস্যা, ধ্যান, ধর্মের এই 

দি ০ আরা লজ চা ৯৯১০ 

পরপারে 
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দশবিধ সাধন ইহাদের ব্যস্ত বা সমস্ত ষে কোঁন তাঁকে 
অনুষ্ঠান হইলেই, শিবপ্রাপ্ডি ও শিবগতি লাভ হুইয়! থাঁকে $ 
পৃথিবী যেমন সর্ব্বভুতের সাধারণ স্থান, সেই প্রকার শিৰ- 
পুর পাটা সাধারণ বলিয়৷ পরিকপ্পিত হয় 

ইহুলোকে ভুতগণের যেমন সাঁতিশয় ভোগ দেখিতে পাওয়া 
যায় শিবপুরে বিবিধ পুণ্য ভেদে তদন্থুরূপ ভোগ ঘটিয়? 
থাঁকে। এখানে যেমন শুভাশুভ ফল দেহিমাত্রেরই অবশ- 
স্তোগ্যঃ তন্জুশ শিবধর্খের ফলও তথায় ভোগ করিতে হয় । 
শ্রদ্ধা ও পাত্র বিশেষে যাহীর যাদৃক পুণ্য সঞ্চিত হয়, শিব- 
পুরে তাহার তারদ্দক ভোগাঁতিশষ্য কথিত হুইয়াছে। তথায় 
স্থান প্রার্তিও সাতিশয় ভোগতুল্য হুইয়৷! থাকে । অতএব 
লণুন্বর্থজয়াভিলাষে মহুৎ পুণ্য সঞ্চয় করিবে । শিবপুরে 
শুদ্ধ সর্বাধিপত্য নে, সর্বজগণ্ুপতি মহাঁদেবে আত্মভোগাধি- 
পত্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানযোগরত কোন কোন 

ব্যক্তি নেই “স্থানেই মুক্ত হয়। ভোগতৎপর পুরুষগণ 
সারে আবর্তন করে। এই জন্য যুক্তিসাভীভিলাধী মানব- 

গণ ভোগাঁনক্তি সর্বথা পরিহার করিয়া, টরাগ্য অবলম্বন 
করিবেন | তাহাতে শিবজ্ঞান লাভ হইবে । যাহার অন্যা- 
সক্তচিত্ত হইয়াঁও, প্রসঙ্গত্রমে ভগবান ঈশানকে জয় 
করিতে পারে, তিনি তাহাদিগ্রকেও স্বরূপত্ঞঃ স্থান দান; 
করেন । যাহারা সক উচ্ছিষ্ট কর্ম ছারা সেই রুদ্রের 
অর্চন। করে, তিনি তাহাদিগকে পিশাচলোকে স্থান প্রদান 
করিয়া! থাকেন । 

যে ব্যক্তি অন্নদান ও প্রাণদান করে, সে ক্াণদ ও 
লর্ধদ বলিয়। অভিহিত হয়। অক্নদান করিলে সর্বতোঁভাবে 



সত আট 

পা টি নিত 

পর্থপুরাণ 

ও হার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । এঞ্রেই ব্রিলোক্যের যাবতীয় 

“রত, ভোগ, স্ত্রী ও বাহন এবং পুত্র ফল প্রত্ভৃতি লমন্তই অন্র- 

দাতার অধিকৃত । যেব্যক্তি পুণ্যনিশ্চয় হুইয়!, অন্পান 

শ্রদান পূর্বক শ্রাদ্ধ করে, সে অন্নদাতার অর্ধকল 
আাঁভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই! এই দেহ ধর্ম, অর্থ, 

কাম ও মোক্ষের পরম সাধন । এবং অন্ন সাক্ষাৎ প্রজা- 

+ পতি, সাক্ষাৎ বিষণ ও সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ। এই জন্য অন্ন- 
' মান দান হয় নাই, হুইবেও না । অন্নই ত্রিলোকীর জীবন 

বলিয়া! পরিগণিত । এবং অন্রই শুদ্ধ ও সর্বরসাশ্রয় 
দিব্য অযত। অন্ন, উপানৎ, ভূ গো, বস্ত্র শষ্য? ছত্র 
ও আসন এই অষ্টবিধ দানই প্রেতলোঁকে সবিশেষ প্রশস্ত 

হইয়া থাকে । 
এই প্রকাঁরে দানবিশেষ অন্ষ্ঠান করিলে, অক্রেশে 

ধশ্মরাজপুরে গমন হয় । এই জন্য ধর্শা সাধন করিবে। 
যাহার? ক্রুরকর্্া, পাপাত্মা ও দীনবরির্জতঃ তাহার দারুণ 
নিরয়ছুঃখ ভোথ করে | কিন্তু ধর্মকর্তার অতুল স্বুখ সম্পন্ন 

হয়! ফলতঃ ধর্মাবোগরত হইলে, মোক্ষপদপ্রাপ্তি হইয়া 
থাকে । 

রাজন! উলিখিত শিবপুর অগ্রমেয় লিব্যগুণসম্পন্ন 

সর্ববপ্রাণ্নির উপকারক সর্বকামিক অংসখেয় বিমানে পরি- 

ব্যাপ্ত, নুর্য্যতেজ সদৃশ প্রভাববিশিষ্ট, সহজ্রগুণে দিব্য এবং 

লমগ্গুণসম্পন্ন বলিয়! অভিছিত হুয়। শিবভতক্তমাত্রেই 
এবিষয়ে জঙ্গম গ্রভেদ 

মাই? প্্টারংবার অর্চনার কথা! দুরে থাক, ভক্তিপুর্ববং 

দিবসমাত্রও শঙ্করের পৃ করিলে, শিবস্ান লাভ হুর! 

[রব ওপার রা 
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যাহারা বিষুঃভক্ত ও বিফুধ্যানপরায়ণ, তাহার. চক্রীর, 
সন্িহিত বৈকুষ্ঠে গ্রমন করে। ধর্ধাত্ম! ব্রহ্মবাদী বন্ধ 
লোকে অধিষ্ঠিত হয়। পুণ্যকর্ত পুণ্য প্রভাবে' পুণ্যলোক 
লাভ করিয়৷ থাকে । এই জন্য আত্ম ঘারা আত্মাতে মহ্হীন 
য়সী ঈশভভ্তি ভাবন1 করিবে ।" মহারাজ! যিনি সুক্তাত্ম!- 
ও জ্ঞানবানঃ তিনি হরিভক্তিরও ভাবনাপর হুইবেন |. কেন 
না বিষ প্রভাবে নিকৃষ্ট কর্মেও আশু দেশভাবানুূপ 
স্থান প্রাণ্ড হওয়। যায় । 

রাজন! আপনার নিকট এই শিবপুর রৃতান্ত কীর্তন 
করিলাম । যাহার কর্খনিষ্ঠ, তাদের পুনরাবর্তন হয়। 
শিবপুরের উর্ধে বৈঝবপুর | বিজ্ুধধ্যানপরায়ণ ঠবফবগণ 
তথায় গমন করে । আ'র তত্বকোবিদ যাগশীল ব্যক্তিগণ 
এবং যুদ্ধশীলী ক্ষত্রিয়বর্গ ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোকে অধি- 
ভিত হয়। অন্যান্য পুণ্যকর্তা পুণ্যলোক প্রাণ্ড হইয়! 
থাকে । 

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়। 

মাতলি কহিলেন, এক্ষণে অভিদারুণ ও অতিতীব্র 
যমপীড় কীর্তন করিব। র্রহ্ষঘাঁতক ক্রুর পাশিখণ' তাহা 
ভোগ করিয়া থাকে । তাহারা কখন তীব্রতর বিবাগিতে 
অতিমাঁত্র পৰ্ক কখন সিংহ ব্যাড ও নিদারুণ দংশ কীটে, 



1: পীক্ষগথরাণ |. 

ফিখন যহাজলৌকাঁয় কখন অজগরসমুহে, কখন ভয়ংকর 
'ষব্ষিকাচক্রে, কখন বিষোলণ সর্পে কখন দৃষ্টিপ্রমাথী মত্ত 
মাঁতজযুথে, কখন সুচি খড়গ ও মস্থানদণ্ডে, কখন তীক্ষষ- 

১. মহারয ও মহাশৃজ রুষ্ট মত্ত মহিবদলে, কখন রৌদ্রা- 
£-স্কাতি ডাকিনী ও ভয়ঙ্কর রাক্ষলনিকরে, কখন বা মহাধোর :.ব্যাধিপরম্পরায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। ষমদূতগণ কখন 
টি. মহাতুলায় আরোহণ করাইয়। গুরুতর আঘাত, প্রচণ্ড 
বায়ুবেগে অতিমাত্র ক্েশিত, বহুৎ বছৎ পাষাণ বর্ষে সম- 

স্তাৎ আবৃত, এবং বজ্রনির্ধোষণ ও সুদারণ উল্কাপাঁতে 
'নিপাতিত, করে | ফলতঃ, পাপ করিলে, দারুণ" পাপ ভোগ 
করিতে হয়। পাপবিশেষে পাপিষ্ঠগণের নিরয়গতি ও 
তথায় বহুতর পীড়া ভোখ হুইয়! থাকে | 

আমি এই আপনার নিকট ধর্্বাধ্ব লমুদায় কীর্তন 
করিলাম । আর কি বলিব, নির্দেশ করুন । 

যট্যফ্তম অধ্যায় 

যযাতি কহিলেন, আপনি ষে অন্থুত্তম ধর্শাধর্্বিষয় 
কীর্তন করিলেন, তাহা. শ্রবণ করিয়া, পুনরায় শ্রবণ করিতে 
আমার বাসনা হইতেছে । অতএব দেবাদি লোক সমুদায় 
বিমি যেরপপুণ্যপ্রসঙ্গে যাহা প্রাণ্ড হইয়াছেন, কীর্তন 
করুম 



যাঁতলি কহিলেন, আমি দেবগণের তপস্যালঞ্চিত 
সর্বস্ৃখবিধায়ক যোগয়ুক্ত নির্মল স্থান, আয়াসবভির্জত 
ধর্ম্মভাব এবং উপর্যযপরি অধিষ্ঠিত লোক সকলের স্বরূপ্ 
অন্ুক্রমে কীর্তন করিব। পার্থিব এরশ্বর্ধ্য অফ্টগুপ, পিশি- 
তাশী বাক্ষনগণের এশ্বর্ধ্য ষোড়শ * গুণ, যক্ষগণের চতুর্ববিং- 
শতিত্ণ, গন্ধরর্বগণের দ্াত্রিংশদগুণ ইন্দ্রের পাঞ্চভৌভিক 
চত্বীরিংৎশদৃণ্ডণ, সোমের এশ্বর্য্য দিব্য, মানস ও পঞ্চভূতা- 
স্মক, প্রজাঁপতীশ সকলের এশ্বর্ধ্য সৌম্য গুণাধিক অহঙ্কার, 
ব্রহ্মার এন্বরধ্য চতুঃষক্িগুণ, বিঝুদর এশ্বরধ্য প্রধান স্ুক্মম 
ব্রহ্ষপদ্দ, শিবপুরে শিবের এশ্বর্্য সর্বকামিক ও অনস্তগুণ 
এবং আদিমধ্যান্তরহিত, পরমশুদ্ধ, তত্তবম্বরূপঃ সর্বাভি- 

কামুক সুন্মম, অনৌপম্য, পরাৎ্পর, পরমপুর্ণ” জগতের 
কারণ ও পশুপাশবিমোচন। এই স্থান প্রাপ্ত হইলে, 
সনাতন ভোগ, এবং মহাদেবের গ্রনাদে তৎমমান পুণ্যার্থ 
লাঁভ হয়। , তার! সকলের যে বিবিধরূপ লঙক্ষিত হুইয়! 
থাকে, তৎসমস্ত স্থর্লুতিগণের পরম দীপ্তিশালী অফ্টীবিং- 
শতি কেটি উর্ধতন ভোগ্য লোক । যাহারা ভগবান্ ঈশা- 
মনকে নমস্কার করে, তাহাদের তত লোক প্রার্তি হয়। 
প্রসঙ্গ ক্রমে মনে মনে মহাদেবের কীর্তন বা নমস্কার করি- 
লেও, তাহ! কখন বিফল হয় না। শিবকার্ষ্যে এবংবিধ 
মহতী গতি লাভ হুইয়। থাকে! এই শিবকর্মের' অবসরে 
তদীয় অন্ভাবনায় প্রসঙ্গতঃ শ্রীকণ্চের স্মরণ করিলেও 
যখন অতুল সুখ সম্পন্ন হয়, তম্মাত্রপরায়ণ হইলে,.কি ন! 
হইতে পারে % লোকে ধ্যানবলে তদৃগত হইয়! বিষু্তর 

চিন্তা করিলেও, তাহার পরম পদ্াতিছিত পরম স্থানে গমম 



গুজাণ। 

করে | রাজনৃ! শৈব ও বৈষ্ণব উভয় লোকই একবিধ। 
এবং মহাত্থাগণের মান পুণ্য গাধন করে। এই উভয়ে কিছু- 

মাত্র অন্তর নাই। যেব্যক্কি দেবতাজ্ঞানে বিজ্লুরূপ শিব ও 
শিবরূপ বিষুটকে নমস্কার করে, তাহার পরম গতি লাভ 
হয়। ফলত? শিবের ইদয় বিষ্ণু, বিষ্ুর হাদয় শিব। 
এবং দ্ধ, বিষু। ও মহেষ্বর এই তিন দেবতা এক ঘুর্তি। 
এই তিনের কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই ; কেবল গুণভেদ 
কল্পিত হুইয়াছে। মহীরাজ! অপনি শিবতক্ত এবং 
তগৰানেও সংসক্ত। এইজন্য ব্রন্থা, বিষ্চ ও মহেশ্বর 
তিনেরই এসাদ লাভ করিয়াছেন । এবং তিন জনেই ভব- 
দীয় কার্য্ে পরমপ্রীত ও বরদাতা হইয়াছেন । এক্ষণে 
আমি দেবরাঁজের আদেশে আঁপনাঁর সকাঁশে আমিয়াছি। 
ইন্দ্রপদে গমন করিবেন, চলুন। পম্চাৎ দাছগ্রপয়বি- 
বর্জিত ব্রাহ্ম, মাতেশ্বর ও বৈষব পদ তোগ করিবেন। 
রাজন! এই সর্বগামী দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া 
দেবগণের মনোন্ুগত দিব্ভোপরম্পর! মত্তোগ করুন| 
মাতলি ধর্মততৃজ্ঞ নহুযনন্দন যযাতিকে এেইপ্রকার কহিয়া) 
তুষীত্তাৰ অবলম্বন করিলেন। 

গর 



সগ্তষষ্টিতম অধ্যায় 

পিপল কছিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ ! মাতলির বাঁক্যাবসানে 
রাজ। নাহুষি কি করিয়াছিলেন, বিস্তরতঃ কীর্তন করুন 

এই কথ। সর্বপুণ্যময়ী ও পাপনাশনী। শ্রবণ করিতে 
পুনরায় ইচ্ছা হুইয়াছে॥ঃ কোন মতেই তৃপ্তি লাভ করি- 
তেছি না। 

সুকর্থা কছিলেন, সমুদায় ধর্মভৃদ্বরিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ যাতি 
ইক্্রদারথি মহাত্মা মাতলিকে কহিলেন,» আমি কখনই 
শরীর ত্যাগ করিব ন। এবং পার্থিব দেহ ব্যতিরেকেও শ্বণে 
গমন করিব না। যদিও এই দেহের মহাদোষ সমস্ত পূর্বের 
কীর্তিত হইয়াছে এবং অদ্য আপনিও গুণাগুণ সকল প্রখ্যা- 
পন করিলেন ; কিন্তু আমি ইহা ত্যাগ করিব না, ম্বর্গেও 
যাইব না। আপনি এখান হইতে প্রস্থান করিয়1, দেবদেব 
পুরন্দরকে এরেই কথা নিবেদন করুন। অগ্নি মহামতে ! 

একাকী শরীরেই জীবন ধারণ হুইয়। খাকে। এই দেছ 
ব্যতিরেকে সংসারে কোনগ্রকার সিদ্ধিই সম্পন্ন হয় না? 

বলিতে কি, এই দেহ কখন প্রাণবিনারূত নহে এবং প্রাণও 
কখন দেহুবিনাক্কত নছে। একমাত্র 'তপন্যাবলেই উভয়ের 
মিত্রত। বিনষ্$ হইতে পারে। যাহা! হউক, শরীরের প্রভাব- 
ভাৰেই জীব কেবল সুখ ভোগ-ও নানাগ্রকার অভিলবিত 

২৪০ ৰ 



টি টি লন | 

“ভোগ সাধন করে। এইপ্রকার স্বর্মভোগ জানিয়৷ শুনিয়। 
কখন ত্যাগ করিতে পারিব না। মাতলে ! সত্য বটে, 

শরীরে পাপবশতঃ পরম হৃঃখজনক নিরতিশয় দোষবহুল 

ব্যাধি সকল এবং জরাদি দোষরাশি লম়ুদ্ভূত হুয়। কিন্তু 

আমার গ্রেই ষোড়শবার্ষিক পুণ্য দেহ অবলোকন কর | 

আরও দেখ, জন্ম প্রভৃতি বৎসর হইতে বৎসর গমন করি- 

লেও, শরীরের হ্ৃতন ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে । আমার 

কাল লক্ষবৎসর অতিক্রম করিয়াছে । তথাপি যোড়শ- 

বর্ষের ন্যায়, মদীয় শরীর শোভা পাইতেছে । ইহাতে বল- 

বীর্ষেযরও অভাব নাই | শ্রম, ব্যাধি বা জরারও প্রাহ্র্ভ/ব 

নাই। অধিকস্ত, আমার এই দেহ ধর্শোৎসাছে বর্ধিত 

হুইতেছে ! আমি পুর্ববে পাপব্যাধির প্রশমন জন্য সর্ববা- 
ঘ্ভময় পরম দিব্য ওধধ স্বরূপ ধশ্মার্থ সাধন করিয়াছি । 

তৎপ্রভাবেই মদীয় দেহ সাধিত ও গতদোষ হইয়াছে । 
হৃধীকেশের নামভাবসমন্বিত পরমপ্রশস্ত ধ্যুন সাক্ষ1ৎ 
রসায়ন । আমি নিত্য তাহ। অভ্যাস করি । সেইজন্য 

'আমার পাঁপাদ্য ব্যাধিদোষ প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছে । সংসারে 
কুষ্চনাম মহৌষধ বিদ্যমান থাকিতেও, মানবগণ পাপব্যাধি- 
প্রপীড়িত হুইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করে । সেই সকল পাপ- 
সু নিশ্চয়ই রুঞ্ণনামরসায়ন পাঁন করে না। যাহ হউক, 
হৃববীকেশের জ্ঞান, ধ্যান ও পৃজাভাব এবং সত্য, দান ও 
পুণ্য প্রভাবে মদীয় দেহ নিরাময় হইয়াছে । পাঁপ জন্য মায় 
বশেই দেহিদিগের বিবিধ পীড়া প্রাহুভূ্তি হয়। এবং এই 
পীড়া হইতেই স্বত্যু হুইয়! থাকে, সংশয় নাই। এইজন্য 

গ্ুগ্য ও সত্যাশরয ধর্ম সঞ্চয় করিবে । সংসারে মনুষ্য হেম- 



॥ ঁ 

লদৃশ ; তত্বভাব মহান অগ্নি এবং এই পাঞ্চতৌতিক শত- 
সন্ধিবিজর্জর কলেবর শতখগ্ুময় ধাতু স্বরূপ। যে ব্যক্তি 
হরির নামরূপ দিব্য সৌভাগ্য ইছাঁতে অন্ুলন্ধিত 
করিতে পারেন, তিনিই বুধিমান্। শতদন্ধিবিভর্জর 
পঞ্চাত্বক খণ্ড সকল তৎগ্রভাবে সন্ধিত হুইলে 
দেহ ধাতুনম হইয়া থাকে । ফলতঃ হরির পুজোপচাঁর, 
ধ্যানঃ নিরম, সত্যভাঁব ও দাঁন এই সকলে শরীর এক 
হুইয়! যায় । তখন খ্যাধি প্রভৃতি দোষ সমন্তও বিন, 
বাহ্য ও আভ্যস্তর শৌচ সম্পন্ন, ছুর্গন্ধি দূরীভূত, এবং 

চন্ত্রীর প্রমাদ বলে পরম পবিত্রত। জন্মে। 'অতএব আমি 

স্বর্গে গমন করিব না|, এই খানেই আমার স্বর্গ হইবে | 
বলিতে কি, আমি তপন্যা, প্রভাব, স্বধর্খ ও ভগবানের 
প্রসাদ সহাঁয়ে স্বর্যরূপ সম্পাদন করিব। তুমি ইহা অবগত 
হুইয়। দেবরাজের গোঁচর কর । 

তখন মাতলি নরপতির পরিভাষিত আকর্ণন পুর্ব্বক 
তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান ও মহাত্ম! 
ইন্দ্রকে নিবেদন করিলেন । দেবরাজ শ্রবণ করিয়া, মহা- 
প্রভাব যযাতিকে নিজালয়ে আনিবার জন্য চিস্তা করিতে 

লাগখিলেন। 

অফ্ষফি অধ্াায় 

পিপ্পল কহিলেন, ইন্দ্রন'রথি মহীভাগ মাঁতলি প্রস্থান 
করিলে, নহুষাত্মবজ ঘযাতি কি করিয়াছিলেন ? 



টি ..স্ুকর্থা কহিলেন, দ্বর্ণচর দূত প্রস্থান করিলে, নরেজ্.. 
" নন্দন যষাতি চিন্তামগ্ন হইলেন। 'অনম্তর প্রধান দুতকে: 
_ আহ্বান করিয়া, ধর্মার্থযুক্ত এই পরম আদেশ দিলেন, 

তোমরা নগরে, গ্রামেঃ দেশে ও দ্বীপলমুছে, কলতঃ সমস্ত 
লোকে গমন করিয়!, আমার এই ধর্মাসম্পন্ন বাক্য ঘোষণ! 
কর, যেন লমুদায় লোক এই মুহূর্তেই নারায়ণের শরণ 
গ্রহণ করে; বিষয় বিসর্্জনপুর্বক অম্বতায়যান ভক্তি, 

_ জ্ঞান, ধ্যান, তপস্তা পুণ্য যজ্ঞ ও দান সহকারে চরাচরাত্মা 

হরির অর্চনা! করে) শুষে, আর্ডে, স্থাবরে, জমে, 

আঁকাঁশে, ভূমিতে ও স্ব স্ব শরীরে সেই জীবরূপী একমাত্র 
সুরারিকে দর্শন করে ) সেই নারায়ণদেবকে উদ্দেশ করিয়া, 
পৈতৃক আতিথ্যভাব দ্বারা বিবিধ দান অনুষ্ঠান ও তীছারই 
উপাসনা করে এবং যেন অচিরাঁৎ সমস্ত দোঁষ পরিহার করে। 

যে ব্যক্তি লোভ ব। মোহবশতঃ আমার এই আদেশ পালন 
না করিবে, সেই নির্ঘণ, চৌরের ন্যায়, নিশ্চয়ই আমার 
দ্ডার্থ হইবে | 

দুতপ্রবর নরপতিবাঁক্যে পরম পুলকিত হইয়া, সমস্ত 
পৃথথী পর্ধ্যটন পৃর্ববক লকল প্রজালোকে তদীয় প্রণীত আঁদেশ 
বহন করিয়া কছিতে লাঞিল, নরপতি অমর্ত্য লোঁক হইতে 
পৃথিবীতে পরম পবিত্র অত আনয়ন করিয়া! রাখিয়াছেন, 

তোমর1 সকলে তাহা পান কর। সেই রাজা যযাতি 
ভীপদ্বনাভ ও সমস্ত বিশ্বের মহেশ্বর এই দোধহর নামা- 
সৃুত আনয়ন করিয়াছেন, তোমরা তাহা পান ফর। 
যজ্ঞেশরপ, রথাক্গপাণি, অনস্তরূপ ও পুণ্যাকর এই দোষ- 
হর নামাম্বত 'সানয়ন করিয়াছেন, তাহ) পান কর। বিমল, 



৪৯ 

(বিশ্বাধিবাস, রামাতিধান, বিরামস্বরূপ, সকলের শরণ্য ও 
মুরারি এই নামায়ত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান কর। 
শঙ্খাজপাণি, মধুলুদেনাখ্য, শ্রীনিবাস, গুপময় ও তুরেশ্বর' 
এই দোষহুর নাখাম্বত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা! পাঁন 
কর। আদিত্যরপ তমোবিনাশী্ ও পাপপঙ্কজের গ্রভা- 
কর স্বরূপ এই দৌষহুর নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, 
তাহ] পান কর। যে ব্যক্তি বিঝুভক্ত হুইয়া, দোঁধহর 
পক্সমপ্রশস্ত নামাস্বত প্রতিদিন প্রভাতে পাঁন করে, সে 
নিঃনন্দেহ মুক্তিাপ্ত হয় । 

উনসগ্ততিতম অধ্যায়। 

স্বকর্্মা] কছিলেন, দ্বত সকল গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, 
দ্বীপে দ্বীপে ও পত্তনে পত্তনে বলিতে লাগিল, লোক সকল 

ভোমরা নরপতির এই সাধু নিদেশ শ্রবণ কর। শ্রবণ 
করিয়াঃ যজ্ঞ, দাঁনঃ তপস্যা; ধশ্মকাম, যজন ও মন ইত্যাদি 

নর্বতোভাবে মারায়ণের অর্চনা ও ধ্যান কর।. রাজা 
যষাঁতির এইমাত্র আদেশ । তাহাদের এইগ্রফার পহিস্ত 
ঘোষণ! ভূমিতলে লোকমাত্রেই শ্রবণ করিল। তদাপ্রতৃতি 
সকলেই তদ্গতছ্িত্তে বেদপ্রণীত দক, ও অয্বভায়মাম 
গ্রশস্ত স্তোত্রে শ্রীকেশব মুরারির ত্রিসন্ধ্য বজন, ধ্যান ও. 



ই.  পস্ষধুধাপ। 

ঁ নান প্রত নি এবং বিষয়াদি সমস্ত দোষ বিলর্জন 
করেয়া, ব্রত, উপবাস, দান ও নিয়মাদি দ্বার সেই লক্ষী” 

নিবাল জগন্রিবান শ্রীনিবামের পূজা আরভ্ত করিল। 

নৃপতির এইপ্রকার আজ্ঞা ক্ষিতিমগ্লে প্রবর্তিত হইলে, 
লোক সকল তদ্ধ্যান? তদৃগতপ্রাণ ও তৎপুজাপরায়ণ 

হুইয়া, বৈষ্ণব ভাঁব অবলম্বন পূর্ব্বক নাঁম ও কর্ণ দ্বারা হরির 
ভজন জনে লমাসস্ত হুইল। যতদূর এই পৃর্থবী এবং 
যতদূর সুর্ধ্য তাপ প্রদান করেন, তত দুরের লোক সবটা 
ভক্তিভরে বিশ্চুর ধ্যন, পূজা ও স্তব করিয়া, আধিহীন, 
শে।কছীন, স্থিরযৌবন ও পরমপুণ্যশীল হইল । তদীয় 
প্রনাদে তাহাদের রোগ সমস্ত দূরীকৃত ও রোধ দোষ 

পরিহ্ৃত হুইয়া গেল। অধিক কি, তাহার! নেই চক্রীর 
জনুগ্রছে অমর, অজর, ধনধান্যসমন্বিত, পুত্র পৌত্রে 

অলঙ্কু ত, সর্বদোষবিযুক্ত সর্বমৌভাগ্যসম্পন্ন, পুণ্যমঙ্গল- 
» এবং জ্ঞান, ধ্যান ও সর্বথ] দানপরায়ণ হুইল । 

তাহাদের গৃহদ্বারে নিত্য নিত্য সর্ববকামপ্রদায়ক কপ্পদ্রম 
ও নর্বকামছ্ঘ! গাভী সকল এবং সর্ধকামনাধন পরম 
চিস্তামণিসমূহ নিত্য নিত্য বিরাজ করিতে লাগিল । 

ফলতঃ, রাজা বযাতি শাননকার্য্যে প্ররৃন হুইলে, 
দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকালম্বত্যু দূরে পলায়ন করিল। সক- 

লেই বিষ্ুণভক্ত ও বিজ্ুধ্যানপরায়ণ ; এবং তদৃজ্ঞান ও 
তদ্ভাবসম্পন্ন হুইয়। উঠিল। সকলেরই গুহ শুরুপতাকায় 
দিব্যভাববিশিষট, শখ্বমুক্তায় অলম্কতি, পদ্মসমুহে অঙ্কিত; 
বিমানেব হ্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও ভিত্িভাগে উত্তম চিত্রে 
চিত্রিত সর্বত্রই গুছায়ে দিব্য বন ও দিব্য শাদ্ধল 



5 ভন . ৮ 

বিরাজমান) পর্ধাপ্রই বৈষবভাব ও বহ্মঙ্গল এবং 
সর্বত্রই পাঁপদোষবিনাশন স্ুম্বর শঙ্শব্দে শক্ষিত এবং 
সর্বত্রই গৃহঘবার সফল বিস্ুুতক্ত রমণীগণের লিগ্িত শঙ্ম 
স্বক্তিক পদ্বসমুছে পরম শোভা বিস্তার করিল। লোঁক- 
মাত্রেই ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হটয় মুষ্ছনালাপসহক্কত 
গীতরাগসম্পন্ন সুস্বরে তাহার গান করিতে লাগিল । কেহ 
কেহ হরিমুরারি, কেহ কেহ শ্রীঅফ্্যুত মাধব, কেছ কেহ 
শ্রীনরলিংহ কমলেক্ষণ গোবিন্দ কমলাপতি এই নাম উচ্চ- 

ম্বরে বলিতে লাগিল। কেহ কেহ কুষণ ও শরণ্য বলিয়া, 
শরণ গ্রহণ করিতে লাগিল । অন্যান্য পরমবৈষ্ণবগণ দণ্ড- 
বৎ প্রণাম, ধ্যান, জপসহকারে ষজন ও সর্ধতোভাবে 
সেই গঙ্গাধরের পূজা! করিতে লাগিল । 

নপ্ততিতম অধ্যায়। 

স্ুকর্মা! কহিলেন, মন্ুষ্যগণ সর্বদাই বিষু কষ, হৃবী- 
কেশ, মুকুন্দ, মধুন্ছদন, নারায়ণ বিশ্বরপঃ. নরসিহহ, 
অঠ্যুত, কেশব, পদ্মনাভঃ বানুদেব, বামন, বরাহ, অমরেশ, 
বিশ্বেশ, বিরূপ, অনন্ত, অনঘ, শুচি, পুরুষ, পুষ্ষর়াক্ষ, 
ধর, শ্রীপতি, হরি, ভ্ীপদ, নিবাস; সুষোক্ষ, মোক্ষদ, 
প্রভূ, ইত্যাদি নামমাল! উচ্চারণ করিতে লাগিল। বাল, 
দ্ধ, কুমারী ও "গৃহুকর্্মনিরতা ললনাগণ সকলেই শয়নে,. 



শাসনে, যানে, খ্যানে, জ্ঞানে একমাত্র মাধবেরই গালে 
নিমগ্ন হইল। বালকগণ ক্রীড়ী করিতে করিতেও গোবিদ্দ- 
নাম বিস্মৃত ছইল না দিবারাত্র হুরিধনি শ্রুয়মাণ হইতে 
লাখিল। : দ্বিজসতমগণ সর্বত্রই বিষ্ণুর দ্বারসেবা করিতে 
লাগিলেন। লোকমাত্রেই বৈষুব ধর্খে জীবিকা নির্বাহ 
করিতে লার্িল। প্রাসাদ কলসের অগ্রভাগ ও দেবায়- 
তন সকলে সুর্যবিস্বদশ চক্র সকল শোতমান হুইল । 
ব্রক্মন্! সেই ভগবদৃতক্ত ননৃষপুল্র যযাতি স্বীয় পুণ্যবলে 
বৈকুষ্ঠের যে ভাব, সেই ভাব সংসারে সম্পাদন, এবং 
পৃথিবীতে বিঝুলোকের সমান করিলেন। তাহাতে ভূতল 
ও বৈকুষ্ঠ এক ভাবে পরিণত ও সর্ববথা প্রভেদ পরিশৃম্ত 
হইল। বৈকুণ্ঠে যেঞূুপ তত্রস্থ নিবাদিশণ হে বিষে] ! ছে 
মাধব! হে বৈকুগ্ঠ ! বলিয়৷ থাকে, ধরাতলে মানবগণও তাদৃশ 
উৎনাহে প্রত হইল । জরা ও স্বত্যুভয় দূরীভূত হওয়াতে, 
সকলেই অমরত্ব লাভ করিল ।॥ পৃথিবীতে দান ভোগের .. 
সমধিক প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল । লত্তম! ভগবানের 
প্রাদদান ও উপদেশবলে লোকমাত্রেই সর্বব্যাধিবিনি- 
যুক্তি ও পরম বৈষুব হইয়, পুত্রজন্য পুণ্যহুখ সবিশেষ 
সম্ভোগ করিতে লাগিল। দ্বিজসতম ! নরপতি নাহুষ 
পঞ্চবিংশবর্ষ মধ্যেই মর্তলোকে ন্বর্মলোকপ্রভাব লম্পা- 
দন করিলেন। তাহাতে সকলেই রোগহীন, জ্ঞান ও 
ধ্যামপরায়ণ, যজ্ঞ ও দাননিরত ) সকলেই দয়াভাবে পূর্ণ, 
উপকারে প্ররত্ত, ধন্য, পুণ্য, শস্য ও সর্বধর্থে সংসত্ৃচ -- 
এবং সকলেই তদীয় উপদেশে ভগবানের ধ্যান ধারণ! ও 
'ভক্তিরসে মগ্ন হুইয়া উঠিল । 



'ভুদিখর /ঞ 

কছিলেন,' নৃপসতম ! যধাঁতির চরিত শ্রবণ, 
কর। তিনি স্বয়ং সব্ব্ধশ্বপরায়ণ ও ভগবানে নিত্য 
ভক্তিসম্পন্ন। লফ বৎসর অতীত হইলেও, তিনি রূপ্পে 
ও বয়নে পঞ্চবিংশভিবর্ধদেশীয় ব্যক্তির ন্যায় ভগ- 
বানের প্রপাদে সমধিক বল ও প্রৌটি বিশিষ্ট হইয়! 
বিরাজ করিতে লাগিলেন । রাজন! তীছাঁর অধিকাঁরস্থ 

« লোক সকলও রাগদোষবিহীন, ,কামভোগবর্জি্ত, দান ও 
পুণ্য প্রভাবে সর্বধ। সুখী, অর্বধর্খপরায়ণ এবং যমভয়- 

_ বিনির্ঘুক্ত হুইয়া, দূর্বা ও বটের ন্যায়, পুত্রপৌত্রপরম্পরাক় 
পৃথিবীতে বিস্তুত হইয়া পড়িল। এবং স্ত্যুদৌধ- 
বিহীন, চিরজীবী, স্থিরদেহ, জর] ও ব্যাধি শূন্য 
হুইয়া, পঞ্চবিংশতিকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল £ 
ফলতঃ, চক্রির প্রনাদে সকল বর্ণই সত্যাচারনিষ্ঠ, বিষ্ু- 
ধ্যানসংসক্ত ও দানভোগে প্ররত্ত হইল। কেছ আর 

ম্বত্যুকবলে নিপতিত হয় শা; কেহ আর শোক প্রাপ্ত 
হয় ন! ; কাহার আর দে'ষ উৎপন্ন হয় না। স্বর্গের 
যদ্দরপ, ভূতলেরও তজ্জরপ অবস্থ। সম্পন্ন হইল। 

যমদূতগণ বিধিত্র ও বিষ্ুদূত কর্তৃক তাড়িত 
হইয়া পরস্পর রোদন করিতে করিতে ধর্মশরাজসমীপে, 

সমাগত হুইল এবং যষাতির চরিত বিজ্ঞ'ণিত করিয়! 
কহিল, ভাক্ষরনন্দন ! নন্থষনন্দন যযষাতি দরঁনভোগে 

পৃথিবীকে অধিক করিয়া তুলিয়াছেন। 
সুকর্্মী কছিলেন, এ সময়ে স্বয়ং ধর্মরাজও শৌরি- 

দূত কর্তৃক অভিহত হুইয়া, দেবরদ্দে পরিরত সহআ- 
ক্ষের দর্শনবাসনায় তথায় গমন করিলেন। নুররাজ 

২০১ 



£ তাহাকে নয়াগ্ধত বেয়া, ২ তং উদ্বান পূর্বক :সমু- 
* চিত অর্ধ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর ০০৯ 
কিজগ্য আগমন করিয়াছেন, বলুন | ধর্শরাজ দেবরাজের 

শ্বাক্য আকর্ণন করিয়া যযাতির চরিত বিস্তারে প্রবৃত্ত. 
হছইলেন। কছিলেন, দেবদেবেশ! যে জন্য আগমন 

হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আঁমি তাহার কারণ বলিতেছি, 
প্রম ভাগবত মহান্থভাব নন্থষনন্দন যযাতি পৃথিবীস্থ 
সমস্ত লোৌককেই বৈষ্ণব এবং মর্ভলোঁককে বৈকুষগ্ঠের 
সমান করিয়াছেন। মানবগণ সম্প্রতি অজর, অমরঃ - 
নিষ্পাপ, লত্যসম্পন্নঃ কামক্রোধহীন, লোভমোহপরিশুন্য, 
দানশীল, মহাত্মা ধর্মপরায়ণ, এবং সকল ধর্মের অস্ু- 
ষ্টান পূর্বক অনাময় নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছে । 
অপিচ, বৈষুব ধর্খের অন্গুলরণ করিয়! তাহাদের রোগ 
শোক দৃরীভূত, স্থির যৌবন সম্পন্ন, এবং শাখিবিস্তুত... 
দর্বাবটের হ্যায় পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রপরম্পরায় সাতি- 
শয় বংশ বিস্তারও সংঘটিত হইয়াছে । সেই নন্থষনম্দন 

যযাতি এই রূপে লমুদায় পৃথিবীকেই জরামৃত্যুবিবর্জি্িত 
বৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং আমি পদভ্র$ ও 
ব্যাপারবিরছিত হুইয়াছি। আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, 
চৎস্মস্ত কহিলাম। এই জন্যই এ্রেখানে সমাগত 
ইয়াডি । 

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্মরাঁজেজ্র! আমিও পুর্বে তীছারে 
আনার জন্য দুত পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি দৃতমুখে 
বলিয়াছেন ষে, আমি স্বর্গের অভিলাধী নহি, সুতরাং 
তথায়. গ্রমন করিব না। অধিকন্ত, আমি লমুদায় জগ- 



২০ দিব? ন 
 ভীকে স্বর্থকূপ করিব।-- এই বিয়া তিনি প্র্জাপালমে 

প্রবৃত হইয়াছেন । বলিতে কি, আমি তাহার বৈষবীয ভাবে সর্বদাই ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছি । নি _. ধর্থরাজ কহিলেন, দেবরাজ ! যদি আমার প্রিয় সাধনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, যে কোন উপায়ে 
যষাতিকে সত্বর আনয়ন করুন। সুররাজ তদীয় বাক্য আকর্ণন করিয়া সর্বতত্বপরিকলনপূর্বক চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর কামদেবকে আহ্বান ও সম্মাননা; 
করিয়া, রতি ও মকরন্দকেও আনয়ন পূর্বক কহিলেন, ' 
তোমরা আমার আদেশে মর্তলোকে গমন এবং নরপভি 
বাহাতে এখানে আইসেন তাহা সম্পাদন কর ৃ 

কীমদেব কহিলেন, আমি সর্বথ৷ আপনাদের প্রিয়া- ুষ্ঠান করিব। এই বলিয়া কামাদি সকলে নটরূপী নায়ক হইয়া যযাঁতি সমীপে গমন করিয়া কহিল, মহ্"... রাজ! সুনাটিকা দর্শন করুন। পৃথিবীপতি যষাঁতি তাহাদের বাক্যে পরম পগ্ডিতদ্দিগকে লইয়া সভা করিলেন 
এবং গ্বয়ং জ্ঞ/নবিজ্ঞ/নকোবিদ সভাপাঁল হুইয়া, তাহাদের : গ্রণীত বামনচরিত নাটক দর্শন করিতে লাখিলেন। কামাদি 
সকলে অগ্রতিমরূপসম্পুন্ন নটরূপ ধারণ কৰিয়া, নৃত্য ও 
নারীৰপে ছুশ্বর গাঁন করত নাতিশয় বিরাজমান-হুইল | 
মহীপতি যযাতি কামদেবের গীত, লান্য, হাসা) ললিত 
মধুর আলাপ, দিব্যভাব, চরিত ও মায়াবলে লাতিশয় 
মোহিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে কাম বামন, বলি - 
ও বিন্ধ্যাবলীর যথাযথ অভিনয় আরম্ভ করিলেন । তিনি 
্বয়ং সুত্রধার, মাধব পণরিপার্থিক, ও দৃষ্টিপ্রিয়া রতি 



১৪. রি পন্রপুর!ণ | ০ পু 

'মটাবেশে সুসজ্জিত হইলেন এেবৎ মহাপ্রাজ্ঞ মকরন্দ 
নেপধ্যাভিচর হইয়া, অন্যবিধ নৃত্য প্রদর্শন করিতে 
লাগিল ।' মহান্গুভব যযাতি যথাযথা নৃত্যগীত দর্শন 
নি শ্রবণ করেন, কাম তাঁতথা তাহারে জরাগীতে 
মোহিত করিতে সাগিল |: 

একসগ্তুতিতম অধ্যায় 

স্বকর্্া ছিলেন, রাজরাজেন্দ্র বাতি কামদেবের গীত, 
বাদ্য, হাস্য ও ললিতে এরূপ মোহিত ও বশতাপন্ন 

হইলেন, যে, মুত্রপুরীষ বিসর্জন পূর্বক পাঁদশৌচ না 
 করিয়াই আসনে উপবেশন করিলেন । এ্রেই ছিদ্র 

পাঁইয়! জর! তদীয় শরীরে তৎক্ষণাৎ সঞ্চরিত হইল। 
_ভাছাতে কাম শ্রেষ্ঠকার্ধ্য ইন্দ্রকার্য। সুসম্প্রশন করিলেন। 
অনন্তর নাটক বিনিরত্ত হইলে, ধর্্াত্ব যযাতি জন্বায় 
অভিভূত ও কামে ব্যাসক্তচিত্ত হুইয়! আর ভিষ্িতে 
পারিলেন না| দিশ দিন কামমোহে আচ্ছন্ন, বিহ্বল 
ও বিকলেজ্দ্িয় হুয়া পড়িলেন। তাহার জ্ঞানকাওও 
তিরোছিত হুইল । তিনি অতিশয় ধার্শিক। এক্ষণে 
বিষয়সেবায় ক।ল যাপন করিতে লাগিলেন | একদ। 
সেই রাজর্ধি কামরাগবশংবদ ও স্গয়াশীলতৎপর হইয়া, 
অরখ্যে গমন করিলেন এবং তথায় ক্রীড়োৎসাহে প্ররত্ত 
হইলেন! মি 



ভুমিবও। 4৮ 
'স্থৃকর্থা কছিলেন, মহাঁনুভাঁব নৃপতি ১ক্ত্রীড়া করিতে-: 

ছেন, এমন সময়ে এক চতুঃশৃজ রখোপম স্বর লমার্গি; 
হইল । এ ম্বগ লর্বাজনুন্দর, সুবর্ণনদূশ তন্থুরুে আচ্ছষ!: 
রত্বের হ্যায় জ্যাতিঃ সম্পন্ন, সর্বান্গে জুচিত্রিত এেবহ: 
পরম দর্শনীয় ও মনোহর । "মেধাবী যষাতি দর্শনমার্জ 
কোন দৈত্য আনিয়াছে ভাবিয়া, বাণপানি ও ধন্ুর্ঘধার 

হইরা, বেগভরে তাহার অভিধাঁবন করিলেন? ম্বগও 
তাহারে দূরে আকর্ষণ করিয়! লইয়া! চলিল। যধাঁতি 
গমন করিতে করিতে রথবেশশ্রমে নিতান্ত খিত্র হইয়া 
পড়িলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতে ম্বগ অন্তর্থিত 
হইয়া গেল। তখন নন্দননদৃশ সদৃগুণরাশি অরণ্যানী 

নয়নগোচর হুইল। এঁ অরণ্য বিবিধ পন্নগে বিরাজিভ 
কদলীবগডম্ডিত নুবিগুল চন্দন, বকুল, অশোক, পৃন্না্ঃ 

নারিকেল, তিন্দুক, যুখাকলঃ খর্জ্.র, সপ্তপর্ণ, পুম্পিত কর্শি- 
কার, কুস্রমহ্ুরাভি কেতক ও পটোল এবৎ অন্যান্য সদাঁকল 

বিবিধ সুচারু বক্ষপরম্পরায় আকীর্ণ । ইতস্ততঃ দর্শন করিতে 
করিতে তিনি তথায় পুণ্যসলিলপরিপুর্ঁ পঞ্চযৌজন- 
বিস্তীণণ হুংস ও কারগুবণে আঁকীণ? জলবিহক্ষমগণের 
মিনাদসম্পন্নঃ কমলসমুহে আমোদিত, শ্বেতাৎপলোে বিরা- 
জিত, রক্তে পল ও ন্বর্ণোপলে মণ্ডিত,নীলোৎুপ্লে প্রকা- 
শিত, কুলার সকলে অতিশোভিত, মত্ত মধুকরনিকরে 
সর্বত্র প্রতিনাদিত, এইরূপে সর্বগুণোপেত উত্তম সরোবর 
এবং পঞ্চযৌজনবিস্তূ ত, দশযোজনদীর্ঘ, দিব্যভাবনমল- 
হতে, সর্বতো ভদ্র তড়াগধ অবলোকন করিলেন £ তিনি বেণে 

আচ্ছন্ন ও শ্রষে পীড়িত হুইয়াছিলেন। অতএব সেই শুভ- 



ছু. সহছুনীন। 
ছায়াতুশীভতল অরণ্যে উপবেশন করিলেন । অনন্তর গন্ধ 
গার্ল লর্বশ্রমনিন্ুদেন মযতায়মান শীতল সলিল 

পান..করিরা1, পুনরায় বক্ষচ্ছায়ার আশ্রয়ে ধরাতলে সংনি- 

বিষ্ট হইলেন । এ লময়ে যথাতথাগ-য়মান গশীতধনি কর্ণ 

গ্োঁচিরে উপনীত হওয়াতে, সেই গীতপ্রিয় মহারাজ, যেরূপ 

দিব্য রমণী গান করিতেছে এবং ষেরপে এই ধনি শত 

হইতেছে, তদ্বিষয়চিন্তায় মগ্ন হুইয়া পড়িলেন। আকুল 
চিত্তে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পীনজ্োণি- 
পয়োধর! কোন ললনোতমা সেই অরণ্য প্রাস্তরে সহসা সম1- 
গ্বত হুইর়1, তদীয় সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল । এঁ ললনা 

সর্বাভরণ-সর্বঙ্গী এবং শীলে ও লক্ষণে জুলম্পন্না | মছারাজ 
ঘাতি তাহারে কহিলেন, তুমি কে, কাঁছার পরিগ্রছ এবং 
কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছ, বল। কিন্তু লেই বরানন! 
উাঞ্চারে দর্শনি করিয়া, তাল মন্দ কিছুই বলিল না?) উ 
স্বরে হাস্য করিয়া, বাণাদণ্ড বাদন করিতে করিতে, সত্তর 
চলিয়া! গেল । তদ্র্শনে রাজেন্দ্র বযাঁতি নিতরাঁৎ বিস্মাপিত 
হইলেন £ অনস্তর পুনরায় সম্তাবণ করিলেন । তাহাতেও 
কোন উত্তর পাইলেন ন!। তখন তিনি সাতিশয় চিস্তান্বিত 
ছইলেন 1 ভাবিলেন, আমি যে চতুঃশৃঙ্গী স্বগ দর্শন করি- 
ছি, তাহারই নারী অবলোকন করিলাম । অথবা, লমুদায়ই 
মধ্য। প্রতিভাত হইতেছে । আমি মায়ারূপ দর্শন করি- 
বাম। এই মার়ারূপ. দানবগণের হইবে । তিনি এ্রেইপ্রকার 
চিন্তা করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই রমণী 
2ুনরায় হাল্য করিয়?, নৃত্য করিতে করিতে চলিয়। গেল । 

চত্যুবসরে পরম দিব্য মুঙ্ছনালাপলসম্পন্ন সুন্দর সঙ্গীত 



সত্বর নেই সুমছান্ মিরিজেরে সন্িকর্ষে লাত? রা: 
১৪ লন্দর্শন করিলেন, সলিলমধ্যে সাতিশয়সুন্দর লহ 
'সম্ুৎপন্ন হইয়াছে, শীলরূপগুণাস্থিত' দিব্যলক্ষণসম্পর! দিব্যা 
ভরণবিভূষিতা দিব্যভাবসমাপন্না, এক বর! রমণী সেই 
পল্মের উপরি আলীনা হুইয়? বীণাদণ্ড ধারণ পুর্ববক দেবঃ; 
মুনি, দৈত্য, গন্ধবর্ধ ও কিন্বর সমেত সযুদায় সংসার সম্মো-: 
ছি করিয়া, তালমানলয়বিশিষ সুস্বর গান করিতেছে। 

নরপতি সেই রূপতেজঃসুশোভন। বিশাললোচন। ললনারে 

নয়নগোচর করিয়া চিন্তা করিলেন, সংসারে ইহার লদৃশী 
রূপরাশি রমণী লক্ষিত হয় না। বিপ্র। যযাতির নটীজর1- 
যুক্ত শরীরে ইতিপূর্বে যে মহাকাম লব্ধ প্রসর হইয়াছিল, 
এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাহ! প্রকটিত হইল । 
অগ্নি যেরূপ দ্বতদর্শনে গ্রজবলিত হয়, তদ্রেপ সেই রমণীরে 
নিরীক্ষণ করিয়া, ঘষাতির নেই দেহ হইতে কাম প্রীহুর্ভূতি 
হইল। তিনি সর্ধাত্বায় কামাঁবিষ্ট হইয়া, চিস্তা করিতে 
লাগিলেন, এ্রেব্ূপ বিশ্ববিমোহন রমণীরত্ব কখন নয়নগৌচরে 

নিপতিত হয় নাই। তৎকালে তিনি এরূপ হতজ্ঞান ও 

লুন্ধ হইয়া উঠিলেন, যে, কামাসক্ত হৃদয়ে ক্ষণকাঁল এই- 
প্রকার চিন্তা করিয়], তদীয় বিরছে মদনানলে লাতিশয় দহ্য- 
মান ও তদীয় সাঁয়কে অবসন্ন হইতে লাগিলেম। ভাবিলেন, 

এই ললন! কিরূপে আধার পরিগ্রছ ও কিরপেই বা বশী- 
ভূত হইবে; এই পদ্মগ্রাতিমা পগ্মলোচন৷ বদি আমারে 
আপিন করে, তাহা হইলে, আমার জীবিত সফল ও লমু- 
দায় সার্থক হ্য়। 



পিইসিকাগ 3 

ক পৃথিবীপতি যযাঁতি এেইপ্রকার বিদ্যমান হইয়া, তাঁহাঁে 
০৯ অগ্ি, বরারোছে ! তুমি কে, কাহার পরি- 

গ্রহ? আমি পুর্বে যে ললনারে দেখিয়াছিলাম, পুন- 

রায় তাহারেই কি দর্শন করিলাম । কল্যাণি। তোমার এই 
পার্খচারিণী রমণীই বা! কে, সমুদায় নির্দেশ কর। আমি 
মহারাজ নহুষের আত্ম, মসোমবংশপ্রস্ুত, সণ দ্বীপের 
অধিরাট, ত্রিভুবনখ্যাতনামা। রাজা যযাতি। নেই আমি 
নবসজজজমলালসায় র'তভাব যাঞ)। করিতেছি । ভদ্ররে! 
আমার অভিলাষ পুর্ণ ৪ প্রিয় সমাধান কর। তুমি যাহা 

ফাহ। প্রার্থন। করিবে, তৎসমস্তই দান করিব, সন্দেছ নাই । 
অয় বরবর্ণিনি! আমি ছুর্য় কামে হত ও নিতান্ত দীন 
ভাবাঁপন্্ন হুইয়া, তোমার শরণাপন্ন হুইয়াছি ) অতএব 
আমার সছিত সঙ্গত হইলে, তোমারে রাজ্য, সমুদার পৃথিবী, 
অর্ধিক কি, শরীর ও আত্মার সহিত ত্রিভূবন প্রদান করিব । 

সেই পদ্মনিভানন। ললন। রাজার বাক্য আকর্ণন করিয়া 
বিশালানাক্রী স্বীর লখীকে কহিল, তুমি এই যবাতিকে 
আমার নাম, উৎপত্িস্থানঃ পিতাঃ মাত) অভিপ্রায় ও 
অভিলাধ সমস্ত নিবেদিত কর । 

বিশাল ষযাতিকে তদীয় অক্ষিগত জানিতে পারিস! 
মধুরালাপে কছিতে লাগিল, রাজনন্দন ! শ্রবণ করুন, 'ভূবন- 

বিশ্র্ত কাম ৃর্ববে দেবদেব শক্ভু কর্তৃক দগ্ধ হইলে, রতি 
: ভর্তৃবিয়োগছঃখে জুন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । তিনি 

প্রতিদিন এই রূপে রোদন করিয়' যাপন করেন। ভগবতী 
পার্বতী তদীয় কন্দুষাবিল সুন্বর প্রলাপ শ্রবণ করিয়া” নাতি- 

র্রিষ্ঠীহইলেন এবং মহাদেবকে কছিলেন, মহা- 



ভাগ! কাকে ু নরুীবিত ক ক্রুন।, এই হততাগিনী; রতি 
তর্ভৃবিরছে নিতান্ত হূর্দশাপর হইয়াছে। | অতএব...আমার, 
গ্রতি প্র)তিবশস্বদ হইয়া, কাঁমকে দেহ্যুক্ত করুন.।. মন, 
দেব কহিলেশ, দেবি ! তাহাই হইবে ; কামকে পুনজ্জীর্বিত 
করিব | মাধব সখা কাম পুনরায় জীবিত ও দিব্য .দেছে... 
পরিবর্তিত হইবে, সন্দেছ ব1 অন্যথা নাই । অনস্তর . অহ 

দেবের প্রসাদে মীনকেতু জীবিত হইলে, দেবী পার্বতী, 
তাহারে সবিশেষ আশীর্বাদ করিয়! কহিলেন, কাম! প্রস্থান 

কর এবং প্রিয়ার সহিত নিত্য প্ররর্ত হও ॥? ক।ম কহিলেন, 

স্থিতিনংহারকারিকে ! আমি আপনার আশীষে অতিশয় 
তেজন্বী হইলাম। কাম এইরূপে পুনরায় শরীর লাভ করিয়া 
হঃখিতা রতি যেখানে, তথায় গমন করিলেন । সেই কামও 
রতি উভয়েই এখানে অবস্থিতি করেন । 

নে যাহ! হউক, ছুষ্পধৃষ্য ষহাভাগ মন্মথ দগ্ধ হইলে, 

দাঁরুণাক্ৃতি পাঁৰক রতির সকাশে সমাগত হুইলেন। তাছাতে 

-আঅতিমাত্র দগ্ধ ও মোহ মুচ্ছিতা হইয়া, সেই ভর্তৃহীন1 রতি 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে তদদীয় লোচনযুগল্ 
হইতে অশ্র্বিদ্দ্ু নকল ললিলে পতিত হইলে, সেই বিন্দু 
সমুহ হইতে প্রথমে সর্বলোকবিন।শন শোঁক, পশ্চা জরা, 
ও বিয়োগ সমুদ্ভূত ও সম্মুখিত হুইল $ ইহারা সকলেই 
বিশ্বাসঘাতক ও সর্বনাশের হেতু! এবং পরস্পর সম্ভাব- 

গুণসম্পন্ন ও ঘুর্তিমান্ হইয়া, রতির পার্খে সমুখান করিল. 
কাম এই বৃত্তাস্ত অবগত হুইয়া, তথায় সমাগত হইলেন ॥ 
তদ্দর্শনে রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হুইয়া উঠিলেন ! এঁ 
সময়ে তদীয় আনন্দাং্পরিপ্লত .লোচনযুণল হইতে ষে 

৫. 



মও্রবিদ্দুসমূহ 'জল মধ্য নিপতিত হয়, তাহা হইতে: প্রীতি 
শিশু লজ্জা, মহানন্দ শু শান্তি, শীলা « গু.ক্রীড়া নামক সুখ- 
শতোগবিধায়িনী অপর ছইটা কন্যা এবং মনোভাবসত্োগ 
এই সকল প্রজা প্রাহ্ভূতি হইয়াছিল? অধিকন্ত+ তাহার 
বাঁধ:নত্র বিনিঃসৃত বিন্দুসয়ুহ সলিল মধ্যে পতিত হইয়া, 
হে সুন্দর পঙ্কজ সমু্পাঁদন করে, তাহা! হইতেই এই বরা- 
না নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রতির পুত্রী ঃ নাম 
অক্রবিন্দুমতী | আর আমি বরণের আত্মজ1 বিশাল! ! 
ইন্ধার প্রীতি ও সৌভাগ্যে নিরতিশয় হর্যাবিষ্টা হইয়া, 
সর্বদা সন্ধানে অবস্থিতি ও স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ কারিয়' 
খাকি। ইনি লঙ্্রতি পতিকামা হইয়া, তপস্তায় প্রবৃত 
হুইয়াছেন। আপনার নিকট স্বকীয় ও অদসীয় সমস্ত বৃতাস্ত 
কীর্তন করিলাম | 

রাঁজ। কহিলেন, শুভে ! তুমি সমুদায় বলিলে; আমিও 
তাহা! অবগত হুইলাম। এক্ষণে শ্রবণ কর। তোমার সখী 
এই ব্ূতিনন্দিনী আমারেই তজনা করুন। তাহা হইলে, 
আমি ইহার সয়ুদায় প্রার্থনাই পরিপূরণ করিব। কল্ঠাণি ! 
যাহাতে ইনি আমার বশ্যা হয়েন, তাহা করিতে হইবে । 

বিশালা কহিল, আমি ইহার ব্রত বলিব, শ্রবণ করুন ॥ 
যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, বীরলক্ষণ, দেবর!জের সদৃশ 
বর্ণাচ।রবিশিউ, তেজন্বী, মহাযাজ্তিক, দাতা, যমিগণের 
নরিষ্ঠ, ধর্ভাব ও গুণ সকলের জ্ঞাতাঃ পুণ্যভাজন, ধর্মমতৎ- 
পর, সর্ধৈর্বর্ধাগুণসংবুক্ত, দেবগণের পরম প্রি, ব্রাক্গণগণের 
অতীব এখতিভ।জন, দেবগণের তত্বজ্ঞ, ব্রন্মণ্য, বিঝুণপরা- 
রণ, টরিলোক্যশ্রগ্তবিক্রম, এবং লকলের পৃঁজিত, ইনি 



কুমির জি 

তপশ্চর্ধ্য) সহকাঁরে তান: াক্তিবেই' জগ 
পতি বারা করিতেছেন | 
. ষাঁতি কহিলেন, আমারেও এই সকল গপতুবিত ব বি নি 
অবগত হইবে । ফলতঃ, বিধাতা! আমারে ইহার অনুরূপ, 
ভর্তা সৃষ্টি করিয়াছেন । 

_বিশালা কছিল, আপনি ত্রিভুবনে সর্বাপেক্ষ! পুণ্য? 
ংহউ এবং পূর্বোক্ত গুণ সকলও আপনাতে সন্িবিষ্: 

আছে। ফলতঃ আপনি বিজ্ষুর সমান। কিন্ত এেকমান্র- 

মহাঁদোধে ইনি আপনার অন্থুরা্িণী নহেন। এ 
যঘাতি কহিলেন, চাঁরুদর্বাঙ্গি! যে জন্য আমি ইহার 

অনতিমত, প্রসন্ন হইয়া, যথাযথ সেই মহাদোষ নির্দেশ কর।, 
__ বিশাল। কহিল, জগতীপতে ! আপনি কি জন্য নিজের 
দোষ অবগত নছেন ? জরায় আপনার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে । 
সেই জন্য ইহার অতিরুচি নাঁই। 

যযাতি এই অতিশয় অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতি- 
মাত্র হুঃখিত হুইয়া, বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভদ্দে ! 

কাছীর সংসর্গ বশে আম।র জরাঁদোষ সংঘটিত হুইয়াছে, 
আরম তাহা! অবগত নহি । যাহ! হউক, ইনি ভ্রেলোক্য- 
বাঞ্চিত যাহ! যাহা বাঞ। করেন, ততসমস্ত প্রদান করিতে 
উদ্দ্যত আছি। বর গ্রহণ কর। ও 

বিশাল! কহিল, রাজন্ ! জরাছীন হইলেই, ইনি, আপ- 
নার প্রিয়! হইলেন। ইহা নিশ্চয়, সত্য সত্য বঙ্গিতেছি।, 
এই জরা পুত্র, ভ্রাতা বা ভূত্য যখন যাহাতে সংক্রমিত ছয়, 
তখনি তাহার, আক্ষে নঞ্চরিত হুইতে পাঁরে।  খ্রেবং তথীয়। 

যৌবন গ্রহ্ধ: ক্রিয়া, স্বকীয় জরা প্রদান পূর্বক, উভবের শুত 

মীর 



রহ পঞ্জপুঃার্খ | 

বা অশুভ প্রীতি সযোধন সস্ভবিতে পারে । খলিতে কি” 

যে ব্যক্তি যথার্থ দান করে, তাহার সেই দামপুণ্যের অসন্দিগ্ধ 

ফল জন্মিয়া থাকে । ছুঃখ নঞ্চিত পুণ্য অন্পাপ্প প্রদান 

করণ বিধেয় নহে । তাহাতে অপুণ্য হইতে পারে এবং 

গৃহ্ীভা তাছা'র পুণ্যফল ভোগ করিয়া থাকে! আপনার 

তরুণ বা অতরুণ পুত্রকে জরা দান ও তীয় ৰপ আদান 

পূর্বক আগমন করুন । 

স্কশ্্ী কহিলেন, রাঁজেক্দ্র যযাতি তদীয় বাক্য আক 

এন পূর্বক বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে, তোমার নিদেশ 
সম্পাদন করিব । বিপ্র! তিনি নিতান্ত হতজ্ঞান ও কামা- 

লক্ত হুইয়াছিলেন। এইগ্রকার উল্লেখ পূর্বক তৎক্ষণাৎ গৃহে 
গ্দন এ্রেবং পিতৃবগ্সল তুরু, পুরু, কুরু ও বু এই চারি 

প্রত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ ! আমি আদেশ 

করিভেছি, তোমর। আমার সুখ সম্বিধান কর। 

পুত্রের কহিলেন, আপনি ধর্মপরাষণ রাজ] সত্যাগু- 

সারে প্রজাপালন করুন? কিজন্য আপনার ঈদৃশ প্রক্কৃতি- 

চপল ভাব উপস্থিত হইল ? 

যযাঁতি কহিলেন, পুর্বে আমার পুরে যে নর্তকগণ আগ- 

মন ও প্রবর্তন! করে, তাহাদের হইতেই আমার কায়সম্মোহু 

ও এইপ্রকার মোহ সম্ভবিত হইয়াছে ১ তদবধি জরায় শরীর 

ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং তদবধিই আমি কামে আবিষ্টচিত্ত 

ও হত চেতন হইয়াছি। সম্প্রতি কোন দিব্যরূপা বরানন' 

রমণী দর্শন করিয়া, তাঁছারে সম্ভাষণ করিয়াছিলাম | কিন্তু 

তিনি আমারে কিছুই বলিলেন ন)। বিশাল নামে তাহার 

এক বুদ্ধিঘতী সখী আছে। সেই মাঁমারে আমার নুখ- 
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সাধন নি টি ক জগ আপনি জরাহীন হই. 
লেই, সধী আপনার প্রিয়া ছইবেন। তাছার এই, বাক্য, 
আমার সম্পূর্ণ মণে লাগিয়াছে। সে আমার জর! নর্রণ1 
জন্য ইছাও বলিয় দিয়াছে যে, আপনি যে ব্যক্তিতে জরা 
সংক্রমণের ইচ্ছ! করিবেন, সেই ব্যক্তিতেই জর! গমন 
করিবে এবং তাহারই বয়স আপনাতে উপগত হইবে। 
পুত্রগণ [ তোমরা সমুদায় অবগত হইলে ; এক্ষণে মদীয় 
সুখ নাধন কর। 

তুরু কহিলেন, পুত্র জনক জননীর প্রনাদেই শরীর 
গ্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই ধর্থ স্লুাধন করে। বিশেষরূপে 
নেই পিতাঁমাতাঁর সেব। কর! তাহার অবশ্য কর্তব্য । অভ- 
এব পুত্রগণ ভাঁগ করিয়া ম্ব'স্ব যৌবন প্রদান এবং বিভাগ 
করিয়া, জরাগ্রহণ করুন। অন্যান্য পুত্রেরাও কহিলেন, 

শুভ ব! অশুভ হউক, পিতৃবাঁক্য পালন কর! পুত্রের পরম 
কর্তব্য কর্ম। অতএব আপনি যাছ। বলিতেছেন, তাহ! 

সত্বর সম্পন্ন বোধ করিবেন । 

যযাতি পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্যারুলচিতে 

পুনরায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 



দ্বিসগ্ুতিতম অধ্যায় । 

ঘষাতি কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার 

এই ছুঃখসাধিনী জর গ্রহণ এবং স্বকীয় তারুণ্য সহক্কত 
পরম সুন্দর রূপ প্রদান কর। আমার মন অদ্য নিতান্ত 
স্রীরত ও একান্ত চঞ্চল হুইয়াছে। বন্কি যেরূপ ভাঙজনস্ফিত 
সলিলরাশি প্রবর্তিত কনে তন্জরপ কামানলে মদীয় চিত্ত 
বিচলিত করিতেছে । অতএব সত্বর ঞরেক জনে আমার 

হঃখদারিনী জর গ্রহণ কর। আমি তাহার তারুণ্য আদান 
পূর্বক যখ। সুখে বিচরণ করি | যে পুত্র আমার জর! গ্রহণ 

করিবে, নেই আমার রাজ্য প্রাণ্ড হইবে ও চতুক্ষে বিচরণ 
করিবে । তাহার সুখ সম্পত্তি, ধন ধান্য সম্পন্ন, বিপুল 
সম্ততি এবং বশঃ ও কীর্তিও প্রাছুভূ্ভ হইবেখ সে 
পশ্চাৎ, ম্বকীয় যৌবনগ্রহ্ণপূর্বক সুখ ভে।গ করিতে পা্টবে। 

তুরু কহিলেন, জর! হইতে গ্রানি উৎপন্ন হয়, গ্লানি 
হইতে পৌরুষ সংক্ষয় হয়, পৌরুষ ক্ষয় হুইলে ধর্থহানি 
হয় এবং ধর্ম হীন হইলে, স্বর্লাভেও বৰঞ্চিত হইতে হয় ! 
অতএেব আমি আপনার বাক্য পালন করিতে পারব না | 
জ্যেষ্ঠ গুক্স তুরু এইগ্রকার কহিলে, ঘবাতি শ্রবণমাত্র অতি- 
যাতে রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে অরুণলোচন ছইয়1” 
'শপি দিক্না কছিলেন, রে পাঁপচেতন ! তুমি আমার আদেশ 
অপধস্ত করিলে । এই হেতু পর্বধর্ববহি্ু ত পাঁপী হইবে) 

রী 



শিবশান্, দেবশী গু নর্বাচারবিবর্ধি্জ 5 হইবে;  অক্ষহত্যা,' 
গৌোছত্যা, দে দেবছুষণ, নুরাপান ও চঞ কর্মের অনুষ্ঠানে, 
সংসক্ত হইবে) লত্যবর্জি্ভত, নরাধম, চ্ষুরোগী, হুশ্চর্াচ, 
ুক্তকণ্, ব্রদ্ধদেধী, নিরারুতি, ও পরদাঁরসংস্গ 'হুইবে-১ 
অতিশয় চণ্ সাঁতিশয় লম্পট, সূর্বদা সর্বতক্ষ, হূর্বদ্ধি ও 
সগোত্র। রমণী সঙ্গে প্ররত্ত হইবে ; এবং সর্ব ধর্ের বিনা 
শক, পুণ্যজ্ঞানপরিভ্রষ্ট ও .কুগ্চিত্ত হইবে, তাছাতে কিছু- 
মাত্র সংশয় নাই। তোমার পুত্র পৌত্র কিছুই হইবে না, 
তাহাও নিঃলংশরিত। ফলতঃ, তুমি আমার শাপে কলুষী- 
কৃত ও এই রূপে সর্ব পুণ্যের হস্তা হুইবে। ৮ 

যযাতি তুরুকে শীপ দিয়া,স্যহ্বকে কহিলেন, যে পত্র 
মদীয় জরা ধারণ করিবে, তাহাঁরই অকন্টক রাজ্য ভোগ 
হইবে । . তাহাতে যছু বদ্ধাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, ভাত ! 
কুপা করুন; আমি আপনার জর! ভে।গ বাবহুন করিতেও 
পারিব না] মন্দগতি, নির্যন্ত্রণ, শ্রম, আত্রীভয়,। ও বয়ঃ- 

প্রাতিকুল্য জরার এই পঞ্চ হেতু । অতএব আমি এই 
প্রথম বয়সে জরাহ্ঃখ সহ্থা করিতে পার্নিব না। আর 
কেইব। তাহ। ধারণ করিতে পারে % আপনি ক্ষম। করুন । 

দ্বিজনন্দন ! মহারাজ যযাতি তখন ক্রোধভরে যছ্নুকেও 
শাপ দিয়া কহিলেন, তোমার বংশ কখনও রাঁজ্যার্থ হইবে 
না। অধিকন্তু বল ও তেজোহীন ঞেবং . ক্ষত্রধর্ম 
বিবর্জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু" তুমি 
আমার শাসনপরাণস্ুখ হইলে 

বহু কছিলেন, মহারাজ ! বিনাদোষে কিজন্য অভিশপ্ত, 
করিলেন। গ্রলস্ন হইয়া). অনুগ্রহ বিতরণ করুন । 
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টি হ্চশ নু 

কাজ! কহিলেন, : গুত্রক 1. মহাদেব বাজদেব যখন ত্বদীর 
রংশে অবভরণ করিবেন, তখন উহ্ছা! পবিত্র: হইবে 4. 
অনস্তর পরস্পর বিবাদ করিয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে |. : .-:. 

যহু কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার পুত্র ঃ বিশেবতঃ 
নির্দোষ। তথাপি আপনি আহত করিলেন ? এক্ষণে যদি 
দয়। ছইয়। থাকে, অন্ুগ্রহ্ু বিতরণ করুন । 

.. স্বাজা কহিলেন, যে পুত্র জ্যেষ্ঠ ও পিতার ছুঃখ বিনাশ 
করেঃ তাহছারই রাঁজ্যদায় ভোগ ও ভারবহুন হইতে পারে । 
অতঞেব শুভাশুভ সম্ভুদারই সম্পাদন কর। তোমার অবশ্য 
কর্তব্য । কিন্তু তুমি অনায়াসেই আমার আজ্ঞ! পরিহার 
করিলে । তোমার প্রতি আর অনুগ্রহ কি? তুমি যাহ! 
ইচ্ছ। করিতে পার । 

যদ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আমার বংশ ও কুল- 

গৌরব উভয়ই নষ্ট করিলেন । অতএব আমি আপন্ার 

দোষে দোষাশ্রিত ছইলাম। আমার বংশে ক্ষত্রিয়গণ আর 
জন্মগ্রহণ করিবেন না । তাহাদের গ্রাম, দেশ, স্ত্রী ও রত 
প্রস্ভৃতিও অন্যে ভোগ করিবে । অধিকন্তু, আমর বংশে যে 
হুষ্ট শ্লেস্ছগণ উৎপন্ত্র হইবে, তাহারাই আপনার দারুণ শাপে 
শপ্তড ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু যাহু।র1 সৌম্যভাব- 

সম্পন্ন ও বিষ ভক্ত হুইবে, সেই মন্থাভাগরগ্ণ॥ কদাচ আপ- 
নার শাপপে সংক্রমিত হইবে না। 

ষহ্ ক্রুদ্ধ হুইয়?, এই প্রকার কছিলে বধাতি য়োষভরে 
পুনরার তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন, আবণ কর । তোমার 

বংশজমাত্রেই প্রজানাশক জ্লেচ্ছ হইবে । এবং যাবচ্চজ্দ্র- 

দির্ধিন "ও. যাবৎ পৃথিবী নক্ষত্রতারক কুত্তীপাকে ও 

চে 

সক পিজি পি পপ 



কাত ০২১১৪] গ্ 

রবে বাস করিবে । অনস্তর তিনি ভুলক্ষণ সম্পর জীজা-; ্ 
শরায়ণ' বালক পুরুকে দর্শন পূর্বক আহ্বাঁদ করিয়া কছি- 
লেন, আমার এই জরা গ্রহণ ও আমার এদত নিকপ্টক ূ 
রাজ্য ভোগ ফর | 

পুরু কহিলেন, রাজ্যভোগ টৈব্যায়ত | এ বিষয়ে আঁপ- 
নার পিতা প্রমাণ স্থানীয় । যাহ! হউক আপনার আদেশ 
পরিপালন করিব, তাহাতে বিচারণ। কি % আপনি অদ্য, 

, অদীয় তারুণ্যে সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, বিষয়সুখে সবিশেষ 
যুক্ত ছইয়1, স্বকীয় ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করুন ? 

তাত! হবতদ্দিন জীবিত, ততদিন আমি জর1 বহন করিব 1 
মছারাঞজজ যযাতি তদীয় বাক্যে নিতরাৎ হর্ষিত ছইয়া, 

প্রত্যুত্তর করিলেন, যেহেতু তুমি আমার আদেশ পালন ও 
লর্ধবথ। সফল করিলে, সেই হেতু, তোমার বহুলৌখ্য সম্প্রা- 
দন করিব। এই কথ! বলিলে, পুরু ভারে স্বীয় যৌবন 

. দাঁন করিয়া, তৃদীয় জর গ্রহণ করিলেন। তাহাতে 'সেই 
পুরুষ শরীরে জর। জন্য বৃদ্ধভাঁব সঞ্চরিত হুইল এবং ষযাতি 

স্ুতনত্ব পরিগ্রহ করিয়। খোঁড়শবার্ষিকের ন্যায়, দ্বিভীয় 
মম্মথের ন্যায়, 'নিরতিশয় সৌন্দর্য্যে আবিষ্ট হইলেন । অন- 

স্তর মহারাজ যযাতি প্ুরুকে রাজছত্র, যান, বাহন, কোষ, 

ঘল, সুন্দর চামর ও ধস্ুঃ প্রদান করিয়?, নিতান্ত আসক 

চিত্তে সেই রমণীর চিন্ত। করিতে লাগিলেন ।. "এবং বত্বর 
তঙ্নদ্েশে প্রস্থান করিলেন । তথায় সেই চারুত্দীলপন়্ে 
ধরা বিশাললোচন? রমপীকে সখীনসহু লন্দর্শন করিয়ণ,.. মন্মথ- 
মথিত মানলে কহিতে লাগিলেন, অস্কি বামলোচনে বিশ্বীলে 
আমি অম্নাগত হুইয়াছি | আমার. জরাত্যাগ. .ও তরু 

২০৩ 



০. টি ২ পর কা সিল রা সঃ ক পাড় রে 
3 ১, বু ও বৰ 

২ নর 

পর হইয়াছে । এক্ষণে রাহা খাছ ৭ ম্পিন স 
প্রধান করিব, সন্দেহ নাই - ূ 

০. বিশাল! কছিল, আপনি জরাপু্টি ত্যাগ করিয়াছেন; 
তথাপি এক দোষে লিপ্ত আছেন। এ জন্য ইনি আপ" 
মার, অভিলাবিণী নছেন 1 | 

ষবাতি কহিলেন, যদি নিশ্চয় লী আমার দোষ কি 
বল । আঘি তাহ] ত্যাগ ও অভিমত গুণ সম্পাদন করিব, 
অংশর নাই । : 

ত্রিগ্ততিতম অধ্যায়। 

বিশালা কহিল, বরানন! শর্ষিষ্ঠা ও দেবযানী যাহার 
ভার্ধ্য!, তাহার আবাঁর শৌভাগ্য কি? এই জন্য আপনি ' 
সাপত্ব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । মহারাজ! আপনি 
সসপ চন্দন বৃক্ষের সদৃশ । চন্দন তরু যেরূপ নর্পগণে 
বেষ্টিত, আপনিও সেইরূপ অনংখ্য সপতীতে পরিবোষ্টিত । 

বন্পং অগ্নি প্রবেশ করিবে; বরং শিখর হইতে পতিত 
হুইবে, তথাপি রূপগুণসম্পন্ন সপত্বী সছিত প্রিয়তম পতি 
প্রার্থন1 করিবে না । আপনি সর্বগুণবিশিষ্ট হইলেও সপস্বী- 
বিষে পরিপৃর্ণ। এই জন্য গুণনাগর আপনাকে পতিত্বে বরণ, 
ফ্রা ইহার অভিমত নহে । 

রাঙ্গা কহিলেন, বরানমে 1 দেবযানীতে, আগার কার্য 



১ ১১০০ 

পক্ই,-শন্দিষ্ঠাতেও ্রয়োজন সিন | একমাত্র তোমার সবর 
জন্য আমার এই মর্ত্যধর্ম দে অবলোকন কর ''' 

১. স্বিন্ষুমভী কহিলেন, আমার রাজে বা দেছে. প্রয়োজন: 
নাই'। -যাহ। যাহ! বলিব, আপনি কেৰল তাহাই লম্পা্ন 
করুন? এ্রেবিধয়ে প্রত্যয়জন্যা আমারে বরদান. কি 

ছইবে। ্ 
রাঁজ। কহিলেন, বরবণিনি ! আমি তোম! তির 

অন্য ভার্যয। গ্রহণ করিব না। এক্ষণে তুমি আমার ক্াজ্য+,. 

সকল পৃথিবী, দেহ ও স্বীয় কামভোগ কর। তোমারে 

এই বর দিলাম । অতঃপর ফাছ। বলিবে, তাহাই করিৰ | 
অশ্রচ বিন্দ্রমতী কহিলেন, মহারাজ! তবে আমিও আপ- 

নার ভার্যযা হইলাম । মহারাজ ষষাতি এই কথ! শ্রবণমাত্র 
হুর ব্যাকুললোচন হইয়া, তৎক্ষণাৎ, গান্ধর্ববেধানে পেই 

'তননন্দিরে বিবাছ করিলেন । এবং তাহারে সমভিব্যাহারে 

লইয়া নাগর্তীরে, বনে, উপবনে, পর্বতে, জলদে, নদীতে 

বিহ্বার করিতে লাগিলেন । এইরূপে বিচরণ ও প্রিয়া সছ- 

কারে বিহার করিতে করিতে সেই মহাবল মহা ভাগ ষযাতি 

পঞ্চবিংশৎ সুত্র বনর এক দিনের হ্যায় অভিবাহুন 

করিলেন । 

বিষণ কছিলেন, কামদেব দেবরাজের স্থার্থসিন্ধি জন্য 

পৃথিবীপতি ববাতিকে এই একারে মৌহিত' করিয়াছিল । 
স্থুকর্্মা কহিলেন, মুর্খ যবাতি কামকন্থাক় মোছে- ও 

আ্ুরত ললিতে নিতান্ত আবিষ্ট ও হতজ্ঞান হুইয়। দ্বিবারাত্র 

পরিজ্ঞানেও বঞ্চিত হছুইয়। উঠিলেন। এ সময়ে বিস্দু- 
মত তাঁহাকে কছিল মহারাজ ! আমার অভীষ্ট মনোরখ 



নরাধন করিতে হুইবে। মখশ্রেষ্ঠ অশ্বষেধের অনুষ্ঠান 
করুন। যযাঁতি কছচিলেন, শাচ্ছা, তাছাই হইবে ) সর্ব! 
তোমার প্রিয়সম্পাদন করিব: এ্রেই-.বলিয়া তিনি ব্বাজ্য- 
ভারে নিরপিঙ পুত্র শ্রেষ্ঠ গুরুকে আহ্বান করিলেন। পুরু 
“ আহ্বান. মাত্র ভক্তিতারে নতকন্ধর হুইয়া, তথায় সমাগত 
হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে তদীয়, পাদঘুগলে প্রণাম 
পূর্বক 'অবনত কন্ধরে কহিলেন, মহারাজ । আপনার 
প্রণভ কিন্কুর সমাগত হুইয়াছে। কি- করিবে, আদেশ 
বিধান করুন। যযাঁতি কহিলেন, বৎস ! সমুদায় ছ্বিজাতি, 
খত্িক্, ও নরপতিদিগ্রকে আহ্বান করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের 

আহরণ কর। পরম ধাশ্মিক মহাতেজাঃ পুরু আদেশমাত্র 
তদনগুরূপ আয়োজন করিলেন। তখন মহারাজ ধযাতি 

কামকন্যাঁর সহিত নুদীক্ষিত হইয়া, বহুসংখ্য অন্থমেধ ও 
অন্যান্য যজ্ঞ সম্প্রাদন এবং ব্রাক্মণর্দিগকে বিশেষতঃ দরিদ্র 

সমুহকে অনন্ত ভুমি দান করিলেন। অনন্তর যজ্ঞাবসানে 
বরাননখ কামকন্তাকে কহিলেন আর তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান 
করিব; বল। অগ়ি বরবর্ণিনি ! সাধ্য হউক ব1 না হউক, 
তত সমব্য সম্পাদন করিব। 

সুবকর্মা। কহিলেন, কামকন্া! এই প্রকার অভিহিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আমার দোঁহদ পুরণ 
করুন। ইন্দ্রলোক; ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও বিষুুলোক 

দর্শনে ্ সতিলাষ হুইয়াছে। যদি আমি আপনার প্রেয়লী 
হই, ততসমন্ত দেখাইতে হইবে! যবাতি কহিলেন, তু 
অতি পুণাবাক্য ধ্িয়োগ করিতেছ।' যাঁহা৷ হউক, তুমি স্ত্রী 
ভাব, চাপল্য অথবা কৌতুক বশতঃ যাহা বলিলে, তাহ! 



' সাধ্য নন্দেছ মাই। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও পুণ্যবলেও। 
এই অপূর্ববাদ লাধনীয় হইতে পারে না সত্য বটে বাছা 
অসীঁখ্য, পুণ্যবলে. তাহারও লাধন হুইয় থাকে ।' কিন্তু 
আমি কখন এই শরীরে কাহাকেও ম্ৃত্যুলোকে বা স্বর্গ: 
লোকে গমন করিতে দেখিয়াছি 'বলিয়। বোধ করিতেছি না 
ফলত$, তোমার প্রার্থনীয় সর্বথা অসাধ্য । অতএব" অন্য. 
কিছু নির্দেশ কর, সম্পাদন করিব। কামকল। কছিলেখ 
মহারাজ ! অন্য মন্গুষ্যের ইহা! অনাধ্য হইতে পারে লন্দেছ: 

নাই। কিন্তু আমি ত্য লত্য বলিতেছি, আপনার লাধনীয় 
হইবে | মর্ত্যলোকে তপস্তা, যশঃ১ ক্ষত্রভাব, যজ্ঞ ব। দান 
কোন বিষয়েই ভবাদৃশ ব্যক্তি লক্ষিত হয় না। আপনাতে 
ক্ষত্রবল ও পরমতেজঃ সমুদায়ই প্রতিষ্ঠিত] অতঞ্ব 
আমার এই প্রিয় দোহুদ সর্বদ। সাধন করিতে হইবে । 

চতৃসগ্ততিতম অধ্যায়। 

পিপ্পল কহিলেন, দ্বিজসত্তম! মঙ্হারাজ ষঘাতি কাঁমকন্যার 

পাঁণি পীড়ন করিলে, তাহার পূর্ব ভার্্যা মহ্থাভাগা দেব- 

যানী ও বৃবর্কনৃছিতা শর্শিষ্ঠা কি করিয়াছিলেন? তাহাদের 
চরিত্র কীর্তন করুন। 

সুরমা! কহিলেন, যথাতি কামকন্যাকে নিজভবনে 

লইয়া গেলে মনন্থিনী দেবযানী অভিমান্র স্পর্দিত 'হুইয়া 

উঠিলেন। বিশেষতঃ) তাছার . জন্য পুত্র অভিশণ্ড 

হইয়াছেন, তজ্জন্য ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া, ততক্ষণাৎ 

৭১১০১ 



'শর্িক্ঠাকে আহ্বান পুর্বক পরম্পর লখিত স্থাপন কর্পিলেন। 
অনস্তর উভয়ে রূপ, তেজ, দান, লত্য, পুণ্য সকল বিধ- 

য়েই কামকন্যার লছিত স্পর্ধা করিতে লাগিলেন । কাম- 
নন্দিনী উদ্তয়ের হুষউগাঁব অবগত হইয়। ক্ষণবিলম্ব ব্যতি- 
_রেকে লমুদায় রাজার গোর করিলেন। যধাঁতি রোধা- 

বিষ্ট হুইয়, যছুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি সত্বর 
 শ্বীঘন করিয়া, শর্বিষ্ঠঠ ও দেব্যানীকে সংহার কর। যদি 
শ্েয়োলাভের অভিলাষ থাকে, সত্বর আমার এই শ্িক়্- 
বিধান কর। যছু শ্রবণ করিয়া, জননীর প্রতি ক্রোধ পরা- 
রণ সেই রাজাকে কহিলেন, তাত! আমি দৈববর্ভ্িত 
মাতৃঘয়ের বধ করিতে পারিব না। দেব ও পণগ্ডিতণণ 
মাতৃহত্যায় গুরুতর পাঁতক নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব 

তাছাদ্দের নংছার কর! আমার নাধ্য নহে । বলিতে কি, 
জননী ব। ভগিনী অথবা হুহিত1 লঙআ্র দোষে দোষী 
হইলেও, পুত্র, আত ব। অন্যকে তাছাদের হত্যায় গুরুত্ত 
হইবে না। পৃথিবী পতি যযাতি যছুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
ক্রোধে অভিসুত হইলেন? অনন্তর তীহাকে পুনরায় 
শাপ দিয়া, বিষুগ্ধ্যানতৎপর চিত্তে কামকন্যার সহিত সুখ- 
ভোগে মগ্র হইলেন! সেই সুলোচনা অশ্রগবিন্দুন্বতী 
মনোনুগুণ ভোগ লকল ভোগ করিতে লাগিলেন। 

সেই যহাভাগ মহ্ান্থভাব ঘযাতির কাল এই প্রকারে 
অতিবাছিত হয়। অধিকস্ত, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
“হইলে, সমুদায় প্রজালোক অজর, অমর, বাহুদেবের ধ্যান- 
পরারণ এপ্রবং তপস্া ও শুডিভায় সর্ব্যদা নুখী হইয়াছিল ! 



পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়। 

সুকর্মা কছিলেন, অনন্তর দেবরাজ শতত্রতু যষাতির 
বিবিধ দান পুণ্য ও বিক্রমাদি দর্শন করিয়।, সর্বথ1 ভীত 

হইয়া উঠিলেন, এবং অপ্সরা! মেনকাকে কার্য সাধনে 
প্রেরণ করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে ! মহাভাগে ! তুমি এখান 

হুইতে গমন করিয়া; কামকন্যাকে আমার আদেশ বলিয়। 
আইন যে, দেবরাজ বলিয়াছেন, মহারাজ যযা1তিকে যে 
কোন উপায়ে আনিতে হুইবে। মেনক! শ্রবণমাত্র গমন 
করিয়া, দেবরাজের সমস্ত তাষিত যথাষথ কীর্তন করিল । 

মনস্বিনী রতিপুত্রী লমুদয় অবগত হইয়া, যযাতিকে কহিল, 
রাজন! আপনি পর্বে আমারে সত্যবর্থানুসীতুর সম্মানিত 

ও পত্বীত্বে বরণ করিয়াছেন । এবং বলিয়াছিলেক্ট আমার 

সমুদায় প্রার্থনাই পুরণ করিবেন। কিন্তু তাহার কিছুই 
করিলেন না । অতএব আমি আপনারে ত্যাগ করিয়া, 

পিতৃভবনে গমন করিব । 

যযাতি কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যাঁহ। বলিবে,, তাঁছাই 
করিব) লন্দেছ নাই ! কিন্তু অনাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, 

সাধ্য নির্দেশ কর । 
বিশ্দূমতী কহিলেন, আমি এই জ্ আপনারে আত্ম- 

দান করিয়াছি। ভাবিয়াহিলাম, আপনি লকলের লমাদৃত? 



র্ 
কল লক্ষণ সম্পন্ন, সকলের কর্তা, সকল ধর্টের বিধাতা ও. 
সকল পুণ্যের দরে । এবং সকল বিষয়ই আপনার সাধ্য, 
সকল লংসারই আপনার সাধক, ব্রিলোক্যের সকল স্থানেই 
'আপক্দীর গতি। অধিকন্তু, আপনি লত্যধর্খব সম্পন্ন, বাসু- 
দেবের ভক্ত ও ভাগবতগণের অগ্রগণ্য ৷ ইহাই জানিয়! 
এবং এরেই আশাতেই আপনারে পূর্বে স্বামী করিয়াছি। 
ফলত ঃ, স্বয়ং ভগবান বাহারে প্রসন্ন তাহার সর্ধন্র গমন 
হইয়! থাকে। সচরাচর ত্রিলোক্যে তাহার কোন বিষয়ও 
ছুল্লভ হইতে পারে না । ভাবিয়া দেখুন, আপনি পৃথিবীতে 
থাঁকিয়াই, চুন্তাচাটকই জরা পলিত বিহীন ও স্বত্যুহীন 
করিয়াছেন । নরর্ধভ ! আপনারই প্রভাবে সম্দায় গৃহ- 
দ্বারে বন্মংখ্য কপ্পলভা হইতেছে । আপনিই গৃহে গৃহে 
কামধেন্গু ও নিধি সকল প্রেরণ ও স্থিরীরুত করিয়াছেন: 
এবং আপনার ও প্রজালোকেরও সম্ুদায় কামন। সম্পন্ন 
করিয়াছেন। লে!কমাত্রেরই গৃহুমধ্যে যে সহশ্রকুল লক্ষিত 
হয়, সেই কুলবিরদ্ধিও আপনার বিছিত। বলিতে কি, 
আপনি যম ও ইন্দ্রের সহিত বিরোধ করিয়া, মনুষ্যদ্দিগকে 
ব্যাধিপাঁশে বিনির্ধুক্ত, স্বীযতেজঃ ও অহঙ্কারে পৃথিবীকে 
স্বর্থরূপ এবং তৎসহুকারে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
আপনার সদৃশ রাজ নাই, পুর্বেও ছিলেন না এবং পরেও 
হইবেন না। আমি এইরূপ সর্বধর্মগ্রধারক জানিয়া আপ- 
নারে স্বাখিত্বে বরণ করিয়াছি। আপনি কিজন্য এরূপ 

কছিতেছেন। যাহা ছউক, যদি আপনার ধর্প্ন থাকে, সত্য, 
থাকে, তাহ হুইলে, ধর্ম ও. সত্য করিয়। বঙ্গুন, দেবলোকে 
কেন জ্াপনার অবিছিত গতি নাই। সত্য পরিত্যাগ, 



ভূদিখণ্ড। ৰ ৪০৫ 

গৃর্ববক জানিয়াও মিথ্যা! বলিলে, আপনার পূর্ব্বনঞ্চিত সমু 
দায় শ্রেরই ভস্মীস্ুত হইবে। 

রাজ' ডি ভদ্রে ! তুমি সত্য বলিয়াছ, 'আমাঁর 

সাধ্যাসাধ্য কিছুই নাই। জগৎুপতি বাহৃদেবের প্রনাদে 
নারে সকল বিষয়ই আমার সাধ্যায়ত। যেজহ্য স্বর্গে 

যাইব না, তাহার প্ররূত কারণ শ্রবণ কর! ন্বর্ণে গেলে 

দেবগণ পুনরায় আমাকে মর্ত্যে আলিতে দিবেশ না । তাহা! 

হুইলেই, মদীয় বিরহে সমুদায় প্ররুতিবর্ধ মরণশীল হইবে, 
২শর় নাই। সত্য বলিতেছি, এই জন্যই ন্বর্থণমনে 

অভিলাষ নাই? 
কামকন্যা কহিল, মহারাজ! তত্তলোক দর্শনাঁনন্তর 

পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিব। এক্ষণে আমার অভিলাষ 

পুরণ করুন। এবিষয়ে আমার অতিমাত্র শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। 
রাঁজ। কহিলেন, যাহা বলিলে, নিঃনংশয়িত সাধন 

করিব? এই প্রকার নির্দেশ করিয়া! মেই মহাতেজা নহুষ- 
নন্দন যযাতি সবিশেষ বিবেচনা জঅহকারে বনুধা! উপস্থিত 

টদববন্ধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অন্তজ্জল- 
বিহারী মতস্যও জালে পতিত হয় ; মরুৎুনমান বেশবান 
বব্ণও বদ্ধ হুইয়। থাকে $ পক্ষী যোজনসহত্র দুরে থাঁকি- 
লেও আমিষ দেখিতে পায়, কিন্তু সেই আমিধস্দংলগ্ন পাশ 
তাহার দষ্টিগৌচর হয় না । তত্কালে তাহার মোহ উপ- 
স্থিত হয় । ফলতঃ, কালই বৈষম্যের হেতু, কালই সম্মান- 

হাঁনির সাধন, কালই পরিভবের কারণ, এবং এই কালই 
যত্র তত্র অবস্থিতি করিয়া, পুরুষকে দাতা আবার প্রার্থস্বিতা 

করিয়া থাকে। স্বর্গে বা মর্ডে স্থাবরাদি যাবতীয় ভূত 
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সর্ব কালেরই আয়ত, কাঁলই একাকী এই সংসার এবং 

কালই অনাদির নিধন ও জগতের পরম কারণ, তথাহি এই 
কালই সংসারে বক্ষে ফলের ন্যায় আহছিত বিষয় পরিপন্ক 

করে। মন্ত্র নহে, দান নছে, তপস্থ। নহে, মিত্র নহে, বান্ধব 

নছেঠ কলতঃ, কালগীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণ করিতে 

কেহই সমর্থ নছে। বিবাহ জন্ম মরণ এই কালকুত পাশত্রয় 
কোন কালে কোন স্থানে কোন উপায়েই ছেদন কর! যায় 
না। জলধর যেরূপ আকাশে বায়ুবশে আন্দোলিত হয়, 
নেই রূপ কর্শ্যুক্ত কাল সমস্ত সংসার চালন৷ করিয়! থাকে । 

তুকশ্মা কহিলেন, বিপ্র ! মনুষ্য এই কালযুক্ত কর্মের 

সেবা করে এবং লোকে যে কর্মে প্ররৃত হয়, কালই তাহার 

প্রেরয়্িতা । লর্প ও ব্যাধি সকল এইরূপ কর্মযুস্ত হুইয়াই 
মান্ষে প্রবর্তিত হয়! পুণ্যমিশ্রিত স্থখসাধন উপায় সকলও 
কর্মনৎযুক্ত হইয়া, শুভাশুভ যোজন করে । কর্মই লোকে 
প্রধান? কর্মই সন্বন্ধী এবং কশ্মই বান্ধব | * পুরুষের সুখ 
ব1 ছূঃখ এই কর্খ হইতেই প্রাছুরভতি হয় । এবং স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও রূপ প্রভৃতিও এই কর্মের আয়ত। সকলকেই 
অবস্থান্থারে এই কর্থের সেব! করিতে হয় । গর্ভাবস্তাতেই 

জন্তর আয়ু, কর্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন এই পাঁচটা সৃষ্ট 
হুইয়। থাকে? কর্ত। যেরূপ ম্বপিণ্ড হইতে যথেচ্ছ নির্বাণ 

করে, পুর্ববক্কত, কশ্ম তদ্রুপ কর্তার বিবিধ দশাঁন্তর ঘটন! 

করিয়। থাকে । লোকে স্বস্ব কর্মাবলেই দেবত্ব, মানুসত্ব, 
পশুত্ব, পক্ষিত্ব, তির্ধ্যকত্ব অথবা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। অুখ 
বা ছুঃখ; যাছাই হউক, সমুপায়ই আত্মার বিছিত। এই 
প্রকার আত্মদিছিত নিত্য তোগ করিতে হয়। লোকে গর্ভ 

সি 
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 শহ্যায় আসীন হইঘাও পৌর্বদেহিক সুখহৃঃখ প্রাপ্ত হয়। 
বল ব৷ বুদ্ধি কিছুইতেই প্রাক্তন করের কিছুমাত্র অন্যথ! 
করিতে পাঁর। যায় ন| স্বক্কৃত সুখ বা হুঃখ সমুদায়ই ভোগ... 
করিতে হয়| মনুষ্য নিত্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া, কর্ধবন্ধে 
বদ্ধ হুইয়! থাঁকে। বহস যেরূপ ধেহু সহজ মধ্যেও জন- 

নীকে চিনিয়া লয়, তদ্েপ শুভ।শুভ কর্ম সহত্র মধ্যে কর্তার 
অনুগমন করে 1 উপভোগ ব্যতিরেকে এই কর্খের ক্ষয় 

. দেখিতে পাওয়া যায় না । প্রাক্তন বন্ধন স্বরূপ কম্মররে 
অন্যথ। কর কাহারও সাধ্য নে । ফলতঃ প্রারন্ধ কর্থ 

যথাকৃত সহ্জ্র রূপে অন্ুনরণ করে। জুশীঘ্ব ধাবন 
করিলে অনুধাবন, অবস্কিতি করিলে অবস্থিতি, গমন 

করিলে অন্ুগমন, অনুষ্ঠান করিলে, সহানুষ্ঠান করে এবং 

ছাঁয়ার হ্যায় অন্তহিত হয়। তথাছি, এই কর্ম ছায়ার ন্যায় 
পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ । মানুষ পুর্ববকর্থ্নে অগ্রে পীড়িত হয় ; 

,পশ্চাণ গ্রহ রোগ সর্প ডাকিনী ও রাক্ষলীদি কর্তৃক নিপী- 
ডিত হইয় থাকে । সুখ বা! ছুঃখ যাহার যেস্ছথলে ভোগ 
কর! বিহিত, মে টদববদ্ধ হুইয়1, বলপুর্র্বক তথায় নীত হয় । 

দৈব কর্মের হ্যায় বলবান্। যেব্যক্তির যেরণপে 
সুখ ব। ছুঃখতভোশ হুইবার সম্তীবনা, দৈব তাহাকে নেইরূপে 
বলপুবর্বক চালনা করে । এই জন্য দৈব সুখ-হুঃখের উপা- 
দান বলিয়া উল্লিখিত হছয়। মনুষ্য, জাগ্রৎ বা স্বপ্মে এক 

রূপ কর্মের চিন্তা করে, দৈববশে ভাহার অন্যথারূপ ঘটন। 
হুইয়। থাকে | শক্ত, অগ্নি, বিষ ব1 হূর্গে রক্ষিতব্যই রক্ষা 
করে, কিন্তু যাহা অরক্ষিত, তাহ! দৈবই রক্ষা করিয়! 

খাকে। অতঞব দৈব বিনাশ করিলে, কিছুতেই রক্ষার 
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'স্তাবন নাই। পৃথিবীতে যেরূপ বীজ, অন্ন ও ধন, 
আস্মাতে সেই রূপ কর্ণ অধিষ্ঠিত ও প্রাহুভতি হয়। যেমন 
তৈলক্ষয়ে দীপ নির্বাপিত হুইয়৷ যাঁয়, কর্ম ক্ষীণ হইলে, 
তন্ত্রপ গ্রাণিশরীর বিনষ্ট হয়। তত্ত্ববেদিগণ নিরূপণ 
করিয়াছেন, কণ্ধক্ষয়েই স্বত্যু হইয়া থাকে । পাপাত্মার রোগ 
যেমন নানাপ্রকার, তাহার কারণ পরম্পরাও তন্জরপ্ বিবিধ । 

যাহা হউক, পূর্ব্বকর্ম্ের বিপাক আমার উপস্থিত হইয়াছে। 
এই স্ত্রীই সেই মুর্তিমান বিপাঁক, নন্দেছ নাই। দেখ কোথ। 
হইতে নর্তন ও নটকর্ভৃগণ মদীয় গেছে সমাগত হইল | 

তাহাদের সঙ্গপ্রসঙ্গে জরা আমার শরীর আশ্রয় করিল। 

এই রূপে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্তই কর্মরত 
বোধ হইতেছে । অতএব কর্মই প্রপ্দান, উপায় কোঁন 
কার্য্যেরই নছে। পুর্বে দেবরাজ আমার জগ স্বীয় দূত 
মাতলিকে প্রেরণ করেন। নে কথায় আমার কর্ণপাঁত 
হুইল না। সম্প্রতি তাহারই কর্থাবিপাঁক উপস্থিত হইয়াছে 
এক্ষণে যদি প্রীতিপৃর্ব্বক ইহার কথা ন! রাখি, তাহা! হইলে, 
সত্য ও স্বর্গ উভয়ই ভ্রউ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ফলতঃ, কর্ম যাহা নির্দেশ করে, তাহা অনাধ্য হইলেও, 
আমার লাধ্য হইবে । দৈবও অতিক্রম করা! সহজ নছে। 
মহারাজ যযাতি অতিমাত্র ছুঃখিত হুইয়া, এই প্রকার নানা- 
গ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ধরনেশবিনাশন 
দেবদেব কলের শরণ গ্রহণ এবং মনে মনে সেই মধুসুদনের 
নাম স্মরণ ও নমস্কার করিয়], কহিলেন, কমলা প্রিয় ! আমি 
তোমারই শরণীপন্ন । আমারে রক্ষা কর | 
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পরম ধার্মিক যবাতি এইপ্রকার চিস্তামগ্ন হইলে, 
বরানন। রতিনন্দিনী তীহারে সম্বোধন করিয়! কহিল, - 
বাজন্! বোধ হয়, আপনি চিন্তা করিতেছেন, স্ত্রীলোক 
প্রায়ই পাপকারিণী হুইয়। থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
কিন্তু বলিতে কি, আমি শুদ্ধ চপলতাবশতঃ আপনারে 

গ্রেরণ। করিতেছি না । না হয়, অদ্য আপনার পার্খব পরি- 
হার করিব। ইতর রমণীগণ যেরূপ লোভমোঁহে আচ্ছন্ন 
হইয়া, চপলতাবশতঃ- অকার্য্যে প্রেরণ করে, আমার 
সেপ্রকার নহে। লোক সকল দর্শন করিতে বাস্তবিকই 
আমার অতিশয় শ্রদ্ধা! জন্মিয়াছে | যদি দেবদর্শনপুণ্য মানু- 
ষের হুর্লভ হয়, আদেশ করুন, আমিই তাহা সাধন করিব । 
এ বিবয়ে যদি আমা হইতে আপনার কিছু দৌষ বা আয়াস- 
কর থাকে, তাঁহাঁও বলুন । কি জন্য মহাভয়ে ভীত অথবা 
মোহগর্ডে নিপতিত প্রাকৃত জনের ন্যায় চিন্তা করিতেছেন | 
আর আপনারে হ্বর্মে যাইতে হুইবে না চিন্তা). ত্যাগ করুন । 
যাহাতে আপনার হঃখ হইতে পারে, আমার তাহা কখনই 
বিধেয় নহে। ৰ 

তখন যষাতি নেই বরাক্ষনাকে কহিলেন, দেবি ! আমি 
যাহা ভাবিতেছি। শ্রবণ কর। এ বিষয় আত্মার প্রিয় 

হইলেও, মানতঙ্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত. হইতেছে । আমি স্বর্গে 
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৫ম করিলেই গ্রজাগণ দীনভাবাপন্ন হুইবে। ছুষ্টাত্মা! 

“ মায়াবী বিবিধ ব্যাধি দ্বার1 তাহাদিশের ত্রান সম্পাদন করিবে । 
কেন না নেই ক্লুতাস্ত আমার সছিত নিত্য স্পর্ঘা করিয়! 
থাকে | যাহাই হউক, তোমারে লইয় হবর্মে গমন করিব | 
এই বলিয়া ভিনি সর্বধশ্মজ্ঞ জরাগ্রন্ত মহামতি পুক্রশেস্ঠ 
পুরুকে কছিলেন, বৎস! আগমন কর । ধশ্ঝ নিশ্চয়ই তোমার 
জ্ঞানগে।চর হইয়াছে ! তাত! এক্ষণে স্বীয় তারুণ্য গ্রহণ 
করিয়॥, মদীয় জর! প্রত্যর্পণ কর । আমি এই সকোধষবল- 

বাছুন রাজ্য এবং সগ্রামবলপত্তন। রত্বুপুর্ণ। সাগরমেখল1 বন্ু- 
ন্ধরাও প্রদান করিলাম। সব্বদণ ইহার শাসন ও প্রজাগণের 
পালন করিবে ৷ যাহাতে হৃষ্টগণের দমন ও সাধুগণের রক্ষা 

হয়, ধর্মশাজ্মপ্রমাণতঃ নিত্য তদ্ঘিষয়ে প্রবত্ত হইবে | অপিচ, 
্রেহ্ষণ্যপ্রভাব অবলম্বন ও ভ্ত্রিবিধ কম্মের অন্ুলরণপুর্ববক 
ভক্তিনহুকারে প্রজালোকের রক্ষণাবেক্ষণ সমাধ। করিবে । 

তাহাতে ত্রিভুবনে পুজনীয় হইতে পারিবে । বস! পঞ্চমে 
সগ্তমে কোববল পধ্যবেক্ষণ এবং প্রসাদ, ধন ও ভোজনাদি 

প্রদান করিয়া, পণ্তিতগণের পুঁজ! করিবে £ নিত্য চারচক্ষু 
ও দান পরাঁয়ণ হইবে ঃ জ্ঞানবিদূ ব্যক্তিবর্থসহায়ে সব্বদ। 
মন্ত্র নংযমন ও পোষণ করিবে । আত্মা সংযত কন্সিবে ; 

কখন ম্বগয়ায় মন করিবে ন। £ জ্ত্রী, বল, কো, শত্রু ইহ1- 

দিকেও বিশ্বাস করিবে না। ফল ও পাত্র সকলের 

যথাষথ সংগ্রহ করিবে.১ হজ্ঞানুষ্ঠানপৃর্ব্বক নিত্য হৃষীকেশের 
উপাঁসন। করিবে 5 সর্বথ] পুণ্যকর্থে প্রবত্ত হইবে । প্রজা- 
গণের কণ্টক সমন্ত দিন দিন দর্শন, মুক্তি সম্পাদন ও সর্বতো- 

ভাবে পোষণ করিকে॥ আত্মাকে ৰশ করিবে  পরদ্ার-. 
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প্রবৃত্তি পরিহার করিবে। পরদ্রেব্যে মতি তৃষ্ণা বিসর্জন 
করিবে; সর্ধদা রিপুগণের ছিদ্রে অন্বেষণ করিবে নিত্য 
মদীয় বাক্যের অনুসরণ করিবে £ সব্বদ শান্্রচিস্তা, ও দেব- 
চিন্তী করিবে এবং গজ সিংহ ও রথাভ্যাসে প্রত হইবে । 
এরই প্রকার আদেশ, আঁশীব্বাদ ও অভিনন্দন করিয়া, শ্বহস্তে 
কর দণ্ড আযুধ স্থাপন, স্বকীয় জর! পুনগ্রহণ ও যৌবন প্রত্য- 
পর্ণ পুরঃনর পৃথিবীপতি যখাতি স্বর্মগমনে উদ্যত ছইলেন। 

সপ্তসগ্ু/তিতম অধ্যায়। 

স্বকর্্মা কহিলেন অনস্তর মহ্থাভাঁগ ষষাঁতি সমস্ত- 

স্বীপবাশী প্রজাদ্দিগকে আহ্ুৃত করিয়া, নিরতিশয় হর্যাবিষট 

হইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি সতমসমুহ ! আমি অতঃপর 
পত্বীর সহিত ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক, শিবলোক, ও বিষু৪- 
ন্জেক গমন করিব । তোমরা ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

শৃদ্রপ্রুখ প্রজাবর্গ স্ব স্ব কুটুম্ব সমভিব্যান্থারে সুখে অব- 
স্থান কর। মহাবাহু মহাবীর দগুডধর পুরুকে তোমাদের 

পালয়িতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম । 
প্রক্কৃতিবর্গ এইপ্রকার অভিন্িত হুইয়!, কছিতে 

লাগিল, রাঁজন্! বেদ ও পুরাণ সকলে ধর্থথব কেবল আয়মাণ 
হয়েন) কেহ কখন দেখিতে পাঁয় নাই। কিন্তু আমরা 

নেই অত্যপ্রিয় দশাঙ্গ ধর্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । মহা-. 
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রাজ নহুষের মহাগৃছে এই ধর্ম হস্তপাদযুক্ত উৎপন্ন ' হইয়া 
ছেন। ফলতঃ, আপনি পর্বাচার প্রচারক, জ্ঞানবিজ্ঞান- 

সম্পন্ন, পুণ্য সকলের মহানিধি, গুণ নকলের আকর, সত্য- 
পণ্তিতঃ সত্যবান্ ও পরমতেজন্বী এবং মহ! ধর্মের অনুষ্ঠাতা 

মুর্ভিমান্ ধর্ম | ঈদৃশ ধর্ম রূপী ধন্মকর্ভ1 লত্যবাদী কর্্মত্রয়- 
পথবর্তী আপনারে কিরূপে ত্যাগ করিতে পাতি । যেখানে 

আপনি সেই খাঁনেই আমরা, সেইখানেই যজ্ঞ, এবং সেই- 

খানেই পুণ্য । আপনি নরকে থাকিলে, আমরাও নরকে থাকিব, 

'সন্দেহ কি? ফলতঃ, আপন। ব্যতিরেকে আমাদের স্ত্রীতে 

কি, ধনে কি, ভোগে কি, জনে কি, এবৎ প্রাণেই বা! কি 
হুইতে পারে? অতএব রাজেন্দ্র! আপনার সহিত আম- 
রাও যাইব, তাহাতে কোন মতেই অন্যথা হুইবে না । 

পৃথিবীপতি যযাঁতি প্রজান্ণের এইপ্রকার বাক্য 
আকর্ণন করিয়।, অতিমাত্র হর্ষিত হুইয়! কহিলেন, তবে 

সকলেই আমার সহিত আগমন কর। এই বলিয়। তিনি 
কামকন্যার পছিত দিব্যরথে আরোহণ করিলেন । তৎ্কালে 

ংসবর্ণ শখ নিনাদিত হুইয়া উঠিল। এবং চন্দ্রবিষ্বান্থু- 

কারী চামরব্যজনে বীজ্যমান, পরম রমণীয় কেতুতে শোষ্চ- 
মান এবং খষিগণ, বন্দিগণ, চাঁরণগণ ও গ্রজাগণে স্তয়মান 

হওয়াতে, সেই নহুযাত্মজ যযাতি দেবরাজ পুরন্দরের হ্যায় 
বিরাজমান ছইলেন। প্রজাণণ কেহ গজে কেহ অশ্বেঃ কেছ 

রথে, কেহুবা অন্যবিধ যানে আরোহণ করিয়া, স্বর্গা ভিমুখে 
_ শ্বমন করিতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয়, 

বৈশ্য, শুদ্রে ও অন্যান্য ইতরঞজাতি সকলেই বিষ্ণুর পরম 
এভুুক্ত ও তদীয় ধ্যানধারণায় একাস্ত আনক্ত । তাহাদের 



এব নতি নানু মা 
রঙ ্ 

হত ক্ষ সপ এত স্যার মি 
£ 

অ্ 

দণ্ড সকল ও পতাকিসমুহ শখ্বচক্রে অস্কিত এবং কেন 
সকল হেমদণ্ডে অলঙ্কৃত। বায়ুভরে এ সকল কেতু পুনঃ 
পুনঃ আন্দোলিত হইতে লাখিল। তৎকালে .সকলেই 
দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধান্থুলেপন ও দিব্য বসন্তে অলঙ্কত, 
দিব্য চন্দনদিগ্ধাজ; ও দিব্যাভরণে' ভূবিত হইয়া, সাভিশর 
শোভা ধারণ ও রজার অনুগমন করিল। অধিকন্তু+ তাহার! 
নকলেই পুণ্যশীল, পুণ্যকর্তাঃ এবং বাস্ুদেবের ধ্যান ও জপ 
পরায়ণ (& নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, রাঁজাঁর সমভিব্যাহারী 
হুইল । খ্ইরূপে নরপতি যযাতি পুত্রকে স্বরাজ্যে স্থাপন 
করিয়া, স্বয্ু্ীএন্্র লেকে গমন করিলেন। এবং তদীয় 
তেজঃ, পুণ্য, তপস্যা ও ধন্মবলে এ নকল লোক ?বষ্ণব- 
লোক প্রাপ্ত হইল । 

তিনি স্বর্গে সমাগত হইলে, গন্ধবর্ব, কিন্নর ও চাঁরণ- 
বর্থ দেবরাজের সহিত তাহার সম্মুখীন হুইয়া, সবিশেষ পুঁজ! 
রুরিল। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ ! আপনার স্বাগত ? 
সম্প্রতি মদীয় গৃহে প্রবেশ এবং মনোনুগুণ দিব্য ভোগ 
সমস্ত সস্তভোগ করুন । 

রাজ! কছিলেন, মহা প্রাজ্ঞ, সহত্রাক্ষ ! আপনার চরণার- 
বিন্দ বন্দন! করি | সম্প্রতি আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিৰ । 
এই বলিয়া তিনি দেবগণ কর্তৃক সর্বতোভবৈ ঝ্যুয়মাশ 
হইয়া, ব্রক্মলোকে প্রস্থান করিলেন। মহাতেজাঃ পদ্ঘযোনি 
প্রধান প্রধান তপোধন লসমভিব্যাহারে সুবিস্তর অর্ধ্যাঁদি 
দ্বার সমুচিত আতিথ্য বিধান করিয়া! কহিলেন, র্াঁজন্ ! 
স্বকীয় পুণ্য কর্মাবলে বিস্জলোকে প্রয়াণ কর ! এইপ্রকার 
অতিছ্থিত হইয়া, যযাতি শিব্মন্দিরে গমন করিলে 
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-সহাদেব ও উমর সহিত ছার সবিশেষ অতিথ্য সৎকার 
বিধান করিলেন এবং কছিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি কৃষ্ভক্ত 

এবং আমারও অতিষাত্র প্রিয় । অতএব মদীয় নিলয়েই 
অবস্থান কর। এখানে মান্থৃষগণের সুছজ্রাপ্য সমুদায় ভোগ 

সম্ভোগ হইবে । বিষুখতে আমাতে কিছুমাত্র অস্তর নাঁই। 
যিনিই বিষুণ, তিনিই রুদ্র, এবং যিনি রুদ্র, তিনিই সনাতন 
বাহুদেব ইহাতে সংশয় নাই । ফলতঃ, উভয়েই একন্বরূপ ॥ 
এইজন্য আমি এইপ্রকার কছিতেছি। বিষ্ুণভক্ত পুণ্যাত্মার 
এইপ্রকার স্থান। অতঞব এখানে থাকিভে অথব। 
বৈকুষ্ঠে গমন করিতে পার । অনস্তর যষাঁতি মছাদেব 
কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া, তথা হুইতে প্রস্থান করিলেন । তৎ- 
কালে পৃথগবান পরমপুণ্যাত্বা ভাগবতগণ তীয় সম্মুখে 
নৃত্য করিতে লাগিল, চরাঁচর সমুদায় সুপাঁপত্থ শখনাদ, 

সুপুষষল নিংহনাঁদ এবং সুগভীর ভেরিনাদসহকারে তাছার 

পৃজ। করিতে লাগিল; শাস্্রকোবিদ পাঠকণণ ও গীত- 
কোবিদ গন্ধব্ব সকল সুস্বরে গান করিতে লাগিল এবং 
সুরূপ! অগ্দরোগণ সর্বতোভাবে পরিচর্যা করিতে লাল । 

অনস্তর তিনি দেবগণ, খবিশণ, সিদ্ধচারণ গান্ধর্ব ও কিরর- 
গণ, নাধ্য বিদ্যাধর ও মরুদগণ, বনু, রুদ্রে, আদিত্য লোক- 

পাল-ও প্রধান প্রধান পর্বতগণ এইরূপে ত্রিলোকী কর্তৃক 
স্তয়যান হইয়া, নিরুপম নিরাময় টৈকুণ্ঠ ভবন অবলোকন 
করিলেন। লেই বৈকুষ্ঠ ভবন হংনকুন্দেম্দুধবল সর্বশোভাঢ্য 
কাঞ্চনময় বিমানপরম্পুরায় পরিশোভিত ১ মেরুকম্দর সদৃশ 
শত শত সৌম্য গ্রানাঁদে অলম্কৃত) জাজ্বল্যমান কলস সমুছে 

' জারাগণনিষেবিত তেজঃ ও শ্রীবিশিই আকাশের হ্যায় 
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প্রকাঁশমান, এবং .প্রোজ্্বল আ্বাল।. সকলে ফেন শত শত 
চক্ষুবিষ্কারিত, হারময় বিবিধ রতুখচিত সদন সকলে যেন 

হাস্য ও ধজপরম্পরাব্যপদেশৈ যেন সেই বিষুখবর ভ পুপ্যাস্থা” 
দিকে আহ্বান করিতে লাগিল ॥ অজধিকন্ত, বায়ু ভরে" 
আন্দোলিত সুন্দর পল্পৰ শোভিত মনোহর ধজাগরা, হুর্যয 

তেজঃসদৃশ হ্মেময় দণ্ড, গৌপুর, অট্রালক, রতুখচিত জ্বাল- 
ময় মহাধন বাতাময়, সুবর্ণ সদ্দুশ গ্রাকার, পরম গ্রতিভা- 
বিশিষ্টগ্রতোলী, বিবিধরতুময়ভোরণপতকা নুর্যবিক্রমসম্পন্ন. 
চক্রবন্ধ, শঅদঘুদসন্নিভ শতক, প্রারটকালীন জলদাঁকার - 

মন্দির, দণ্ডচ্ছত্রনমাকীর্ণ কলস, ইন্দ্রনীলময় দণ্ডমানপতাঁকা, 
শঙ্েন্দুসঙ্কাঁশ স্ফাঁটিক, বিবিধধাতুময় নুবর্ণনিন্মতি প্রীসাদ- 
সন্ভাধ ইত্যাদিতে উহার শোভাসম্বদ্ধির পরিলীম। নাই। 
যাছার! শখ্বচত্র গদাধর বাসুদেবের আরাধনা! করে সেই- 

পুপ্যশীল নিষ্পাপ বৈষ্বগণ তদীয় প্রসাদে সর্বপুণ্যষর দিব্য 
গৃহ ও মৃন্দির ্ দকলে বাস করিয়া থাকে। 

মহীপতি যষাতি এইরূপে বিবিধ পাদপ, চন্দনশে ভিত 
বন ও সর্বকাম ফলসমুছে দমলঙ্কৃত বাপীকুপ ভড়াগ ও 
সাগরলযুছে শৌভতমান এবং হুংসকারগডব সমাকীর্ণশতপত্র 
মহপত্র পদ্মকহ্লাঁর উৎপল ও কনকোতৎ্পল সকলে আমেো- 

দিত সরোবরনিকরে বিরাঁজিত অনুত্তম মোক্ষ স্থান বৈকু%- 
ভুবন দর্শন করিলেন। অনস্তর তিনি অধরৰ্ন্দে পরিক্কৃত 
সর্বদোধবহিস্কৃত দিব্যপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন খিনি 
সমুদান দেবলোকের একমাত্র গতি, যিনি পরাৎপর ও পরম 
ঈশ্বর যিনি সর্বক্লেশ বিনাশ ও দর্ধহঃখ হরণ করেন সেই 
পীতবলন জগন্নাথ শ্রীবৎুমাঙ্ক মহামতি অনাময় নারায়ণ 



18৪৬ 1. পল্গুরাপা 

সর্বভরণে ভূষিত বিমানপরম্পরাঁয় পরিশৌতিত, বৈনতেয়ে **) 
অধিরূঢ, দেবখণে আকীর্ণ ও শ্ত্রীর সমভিব্যাহারী হুইয়। 
পরমানন্দ রূপ কৈবল্যে বিরাঁজমান রহিয়াছেন। মহাপুরুষ 
বৈষ্ণবগণ গন্ধর্ব সকল ও অগ্দনরঃসমুহ তীহার সেবা করি- 
তেছে।. তদ্দর্শনে মছারাঁজ যযাঁতি দেই পরম দৈবত নারা- 
যণকে প্রণাঁম করিলেন । তীছার সমভিব্যাছারে যে বাসু- 
দেবতক্ত মানবগণ গমন করিয়াছিল তাহারাও তৎকাঁলে 

তক্তিভরে তদীয় পদারবিন্দ বন্দনা করিতে লাগিল । 
মছাঁদেব হৃষীকেশ দীগুতেজা যষাতিকে প্রণাম করিতে 

দেখিয়া কহিলেন সুব্রত ! আমি সন্ত হুইয়াছি! তোমার 
মনে যাহা! আছে, সেই ছুল্পভ বর প্রার্থনা কর। আমি 
তোমাকে নিঃদন্দেহ তাহাই দিব। যেহেতু তুমি আমার 
তক্ত। 

রাঁজ| কছিলেন, আপনি দেবদেবেশ মধুনুদন ! যদি তু 
হইয়া থাকেন তাহ৷ হইলে আপনার দাসত্ব গ্রদ্দান করুন| 

বান্থদেব কহিলেন মহাতাগ ! তুমি আমার অকপট 
ভক্ত। যাহা বলিলে তাহাই হুইবে। এক্ষণে মদীয় 
লোকে অবস্থান কর। পৃথিবীপতি যযাঁতি এই প্রকার 
অভিহিত হুইয়। মেই পরম প্রশস্ত বৈরুণ্ঠে বাস করিতৈ 
লাগিলেন ।. 



অফীশীতিতম অধ্যায় 

সি ০০৯ 

স্বকম্মণ কহিলেন, আপনার নিকট এই পাপ নাশন 
দিব্য চরিত্র কীর্তন করিলাম; পুত্রগণের উদ্ধার ও বহু 
শ্রেয় বিধান করে। এই যযাঁতির চরিভাখ্যানে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাওয়1 যায়, পিতৃতীর্থপ্রসাদবলে মহাঁবাহু পুরু 
পুর রাজ্য ও.অবশেষে স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। ফলভঃ. 
পিত! মাঁভার সমান পরম মহ্ান্ তীর্থ নাই উচ্থা পুভ্র- 
গণের পন্থিত্রাণঃ পুণ্য বিধান, যশ লম্বিধান ধনধান্য সমাধান - 

ও বনুফল প্রদান করিয়। খাঁকে ? পিতা ব! মাতা সাভি- 
লাষ চিত্তে পুব্ত্রকে পুন্ত পুত্র বলিয়া! আহ্বান করিলে যে পুণ্য 

হয় শ্রবণ কুর। পুভ্র এ প্রকার সমাহুত হইয়া যদি, হয 
ভরে তাহাদের অভিযান করে গক্লাক্সানের কল প্রাপ্ত হয় । 
পাঁদপ্র।ক্ষালন করিলে উভয়ের প্রসাদে সর্বতীর্ঘের ফল লাভ 
করে ১. অঙ্গ সম্বাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল সম্পাদন 

হয়). ভোজন ও আচ্ছাদন দ্বারা পুজা করিলে পৃথিবীদান 

পুণ্য প্রাপ্ত হইয়। থাকে । লোকে নিঃমংশয়ে নিরূপিত হুই- 
য়াছে এবং পুরাণ কবিগণও অবগত আছেন. যে জননী 
সর্বতীর্থময়ী গর্জা এবং পিতা সর্বপুণ্যময় সিন্ধু । যে পত্র 
পিতা মাতার নিন্দা বা আক্রোশ 'করে, মে বেদনাঁবন্থল, 

নরকে নিমগ্ন হয়। যে গৃহস্থ হুইয়। বৃদ্ধ পিতা? মাতার 
পৌঁধণ ন। করে তাঁহার নিঃসন্দেহে রৌরব নরক প্রাপ্তি 
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চু রহ 

ছয়। যেপ্ত্রন্ীয কম্ম দ্বার! গুরুর প্রতি পাপবিধান 
করে তাহার নিষ্কৃতি লক্ষিত ছয় ন৷ পুরাণ কবিগণ ই€1 
অবগত আঁছেন। বিগ্র! আমি এইগ্রকার অবগত হইয়া 
প্রতিদিন ভক্তিভারনত কন্ধরে পিতা৷ মাতার পুজা করিয়! 
থাকি। এবং কোন ব্যক্তি মদীয় জনক জননীকে আহ্বান 
করিয়৷ কৃতাকৃত্য প্রয়োগ করিলে লর্বধ! শঙ্কাপরিহা'র পূর্বক 
তাহার প্রতি অবিচারে প্রব্ত হই। নেইজন্যই ইহাদের 
প্রনাদদ বলে আমার গতিদায়ক পরমজ্ঞান সমুৎপন্ন ও সমস্ত 
সংসার পরিবর্তিত হইতেছে । চতুর্দিকস্থ মানবগণে খে 
কেহ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তৎসমন্তই আমার পরিজ্ঞাত 
হয়। তন্বৎঃ তোমারও চরিত অবগত হইয়াছি। এতস্ডিনন 
প্বপ্মলোকেও মদীয় জ্ঞান প্রবর্তিত হুইয়াছে। নাগ ও স্বগ- 
গণের গতি বিধিও আমার অবিদিত নাই । ষফলতঃ পিভী 
মাতার গ্রনাদ বলে সমস্ত ব্রৈলোক্য আমার বশীভূত হুই- 
যাছে। অতএব তুমি রথ! গশ্ববহুন করিও না।, 

বিষণ কহিলেন, দ্বিজশ্রেঠ নুকর্ কর্তৃক এরই প্রকার 
সম্তোধিত হইয়া, বিদ্যাধর পিপ.পল তাহাকে আমন্ত্রণ পুর্বক 
লজ্জিত চিতে দ্বর্মে গমন করিলেন । ধর্াত্বা ঘুকর্মাও 

পূর্ববৎ গুরুসেবায় মনঃ সমাধান করিলেন। মহামতে ! 
আমি তোমার নিকট পিতৃভীর্থান্থগত অমস্ত কীর্তন করি- 
লাম।. এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, নির্দেশ কর ! 



উনাশীতিতষ অধ্যায়। 

বেণ কৰ্ধিলেন, দেবদেবেশ ভগবান্ হৃষীকেশ ! আপনি 

অনুগ্রহ পূর্বক ভার্ধ্যাতীর্ঘ, পিতৃতীর্থ ও পরম পুণ্যজনন 
মাতৃতীর্থ কীর্তন করিলেন! একণে প্রলন্ন হইয়া, গুরু- 
তীর্থ বর্ন করুন। 

বিঝু কছিলেন, রাজন্ ! পরম প্রশস্ত গুরুতীর্ধ কীর্তন 
করিব। এই তীর্থ শিষ্যগণের পরম পবিত্র সনাতন ধর্্- 
স্বরূপ সর্বপাপ হরণ, সর্বপুণ্য সাধন, সর্বাতিসম্পাদন, এবং 
পরম জ্ঞান বিধান ও প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে ! 

রাজেন্দ্র! গুরুর প্রনাদে ইহলোকে কল ভোগ, পরলোকে 
সুখ, যশ ও'কীর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়| গুরুর প্রসাদেই শিষ্য 
চরাচর ব্রৈলোক্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁয়, যাবতীয় লোকের 

জাঁচার ব্যবহার অবগত হয় এবং গুরুর প্রসাদেই জ্ঞন 
বিজ্ঞান ৪ যৌক্ষ লাভ করিয়। থাকে ! ছর্ধ্য যেরপ লকল 

লোকের প্রনাধক, গুরু তজ্জপ শিধ্যনগণের সাতিশয় বৃদ্ধি 
সাধন করেন। রাঁজরাজ সোম যেরপ রজনীতে সমুদিত 
হুইয়া, স্বীয় তেজোবলে ঘন ঘোর অন্ধকার 'নিরঝ্ত করিয়! 
থাকেন, গুরু তদ্েপ বঅজ্ঞানতিমির পরিব্যাণ্তড শিষ্যদিগাকে 
বিদ্যোতিভ করেন 1 গুরুর উপদ্দেশ ব্ূপ ছ্যতিপ্রভাবে 
শিল্্য নাতিশয় প্রকাশিত হয় । স্ুুর্্য কেবল দিবসে ও 

চজ্ঞজ কেবল রাত্রিতেই প্রকাশিত হয়েন এবং দীপ 



পল্মপুরাখ | 

কেবল যৃহস্থিত তমোরাশি বিন করে 3 বিল হ্যা-কি 
দিন কি রাত্রি কি গৃহ কি বাহির সর্বদা সর্বঞ্র: বিদ্যোতিত 
হইয়া থাঁকে, আাহাতে দংশর নাই। কলতঃ, শিষ্যের 
অজ্ঞান অন্ধতমঃ, গুরু তাহার প্রকাশক সুর্য | এই জন্য 

গুরুই শিষ্যগণের প্রমতীর্থ। শিষ্য এইপ্রকার অবনত 
হুইয়ঃ সর্বভোভাবে গুরুকে প্রসন্ন করিবে । এবং গুরুই 
প্ণ্যময় জানিয়' ত্রিবিধ কর্যোগে তাছার পরিচর্ধ্য) করিবে। 

সুভ কহিলেন, বিপ্রবর্গ! এ বিষয়ে মহাত্মা চ্যবনের 
সর্বপাপবিনাশন পুরাতন ইতিহাস শুনিতে পাওয়। যায়| 
মুনিনভম চ্যবন ভার্থববংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা! 
তাহার এইপ্রকার চিন্তা! সমুৎপন্র হইল, কবে আমি সংসারে 
জ্ঞানবানূ হইব। ভিনি জ্ঞানাথা হইয়া! দিবানিশি ইহাই 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সহন৷ 

তাহার মতি হুইল, অভীষ্টফলদারিনী ভীর্থবাঁত্রায় গমন 
করিব। অনস্তর তিনি পুত্র, কলত্র, গুহ, “ক্ষেত্র ও ধন 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, তীর্ঘযাত্র! প্রসঙ্গে মেদিনী ভ্রমণে 
প্রত হইলেন। তিনি আত্মার মায়া না জানিয়াই যাত্র। 
করিয়াছিলেন । যাহা! হউক, (সই মুনীশ্বর নর্খদা, লরস্বতী 
ও গোদাঁবরী প্রতৃতি সমুদায় নদী, লাগর, অন্যান্য পবিত্র 
তীর্থ ও ক্ষেত্র সমুহ এবং দেবগণের লিঙ্গ সকলের যাত্রা 
ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে লান্সিলেন! পরম তীর্ব পৃমুদায়ে 
পর্যটন করিয়া, তদীয় শরীর নির্মল ও নুর্ধ্যতেজনদৃশ 
প্রতিতা প্রাপ্ত ছইল'। তিনি তত্প্রভাবে পুণ্যাত্মা ও 
দীগ্ডিমান্ হইয়। সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। অনস্তর 
'প্রীয়মাণ হইয়া, উত্তম ক্ষেত্র সকল ভ্রমণ গৃর্বক নর্খাদার 
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দক্ষিণকুলে লর্ববগতি বিপায়ক মন্দারামরকুণ্ডক ও মছালিজ 
ওঁকার তীর্থে সমাগত হইলেন । তথায় নিদ্ধিলাভ বাসনার 
মহাদেবকে প্রণাম, স্তবও পুজা করিয়া, যথাক্রমে ব্রাক্মণেশ, 
কপিলেশ ও মার্কগেশ তীর্ঘে গমন করিলেন । 

অনস্তর তথা হুইতে যাত্রা করিয়। পুনরায় ওঁকার 
তীর্ঘে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তথায় শ্রমনাশিনী স্ুশীতল 
বটচ্ছায়া আশ্রয় করিয়!, সুখে শয়ন করিয়া! রহিলেন । 
এমন পমর়ে পশুভাষাশমাযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞ(নলম্পন্ন পর্ষিশব্দ 
তদদীয় কর্ণগোঁচরে পতিত হইল । বনৃুকাল জীবী কুঞ্জর নামা 
শুক সপুত্র ভার্যার নহিত নেই বটরক্ষে বান করিয়! থাকে । 
তাহার চারি পুত্র, সকলেই কুলনন্দন | রাজেন্দ্র ! তাহাদের 
নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্টের নাম প্রন্থল, মধ্যমের 
নাম সমুজ্ভ্বল, কনিন্ঠের নম বিস্ুল এবং সর্ধ্ব কনিষ্ঠের নাম 
কপিঞ্জন। মহাত্ম! কুপ্জীরের এইরূপে চারি পুত্র । তাহান্বা 
সকলেই পিতৃমাতৃপরায়ণ । ক্ষুধায় পীড়িত হইলে 
ভোজনার্থ সমাহিত হইয়া?» হ্বষচিভে গিরিকুজজে ও ক 
সকলে ভ্রমণ করে এবং অস্বতসন্নিভ ফলনমুছে স্ব স্ব ক্ষুধর্ি 
নিবারণও পীহুষন্ুস্বাদসলিলে তৃষ্টা নিরাকরণ, করিয়। 
থাকে । অনন্তর পিত। মাতার জন্য পঞ্চরলাত্মক ফল লকল 

অতি যত দস্তাগ্রে ধারণ করিয়। লইয়া! আইসে"। এইপ্রকার 
রা ও আহার লংগ্রহে তাহাদের মাতিশয় প্রতি 
ও নিরতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়। , তাহারা কোথাও 
ক্রীড়াঁরত ব। বিল।নে মগ্ন হুইয়! থাকে না $ সন্ধ্যা হইলেই, 
পিতা মাতার জন্য বত্বাতিশয় সহকারে ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়।, 
তদীয় সান্নিধ্যে সমাগত হুয়। মহানুভাব চ্যবন এ দিন 
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দর্শন করিলেন, তাহার! পুর্ব আগমন করিয়া, কুলায় 
শোভ। সম্পাদন ও পিত। মাতাকে যথাবিছ্থিত প্রণাম পুরঃ- 

সর আহত খাদ্য নিবেদন করিয়। দিয়া, তীছাদের সম্মুখে 
দাঁড়াইয়। রছিল | তখন পিতামাত। তাহাদের সকলকেই 
জ্রীতিসম্মিত সানুগ্রহ বাক্যে সম্ভতাষিত ও সম্মানিত করিয়া, 
জুশীতল পক্ষবাতে সবিশেষ আপ্যায়িত করিল ॥ এবং 
আশীর্ববচন প্রয়োগ পুরঃনর অভিনন্দনে প্ররত হুইল । 
অনন্তর পুত্রপ্নণের প্রদত্ত অয্বতোতম গরড্ুর খাদ্য শ্রীতি- 
সহকারে শনৈঃ শনৈঃ ভক্ষণ করিল। তৎকালে তাহাদের 
তৃপ্তিতেই পত্রগণের পরম তৃপ্তি সম্পন্ন হইল। অনন্তর 
ভোজনাঁবসানে শুকদম্পতী স্বস্থান আশ্রয় করিয়া, কোটি 
তীর্থ সমুদ্ভূত নির্মল সলিল অতিশয় হষ্ট মানসে পান 
করিতে লাখিল। পান সম্পন্ন হইলে, উভয়ে পাপনাশিনী 
দিব্য কথা আরম্ভ করিল। 

বিষণ কহিলেন, পিতা কুঞ্চর পুত্র প্রস্বলকে হৃউটচিত্ে 
বলিল, বৎস ! অদ্য তুমি কোন্ কোন্ স্থান ভ্রমণ করিলে ; 
তথায় কোন অপুর্ব দর্শন ব1 শ্রবণ করিয়াছ কি না? 

প্রজ্বল পিতৃ বাঁক্যে ভক্তিভরে নতকন্ধর হুইয়া৷ তাহারে 
প্রণাম ও মনোহারিণী কথ' আরম্ভ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিল, 

উ্মহাভাগ ! আমি প্রতি দিন খাদ্য সংগ্রহার্থ অতিশয় 
উদ্যম সহকারে প্রক্ষ দ্বীপে পর্যটন করি । মহামতে ! এই 
দ্বীপে অনেক দেশ, পর্বত, সরি, সরোবর, বন, উপবন, গ্রাম, 

পত্বন ও সুন্দর স্থলী সকল ল:ক্ষভ হুইয়৷ থাকে । তত্রত্য 
লোক সকল দান, পণ্য, তপন্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিশিষ্ট 
'এবৎ নিরতিশয় ছষটচিত্ত ছইয়।, সুখে বাঁস করে ) এখানে 
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দিবোদাস নামে লত্যধর্থপরায়ণ বিখ্যাত রাজর্ষি আছেন । 
তদীয় অপত্যের নাম দিব্যাদদেবী। তিনি নারীগণের 

মহারত্ু গণ, রূপ ও পরম শীল সম্পন্ন । এবং 'শৌন্দর্ষ্যে 
পৃথিবীতে অদ্বিতীয় । পিতা সেই চারুমঙ্গল। রূপতাঁরুণ্- 

: জুশোঁভনা দিব্যাদেবীরে প্রথম বয়সে পদার্পণ করিতে 
দেখিয়া, কোন্ মহাআ। স্থপাত্রে সম্শ্রদান করিবেন, ভাঁবিভে 
লাগিলেন । অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া রূপদেশপতি 
মহানুভাব চিত্রনেনকে পাত্র স্থির করিলেন। অনন্তর 
তাহারে আহ্বান করিয়।, কন্ঠা সম্প্রদানে উদ্যত হুইলেন। 
কিন্তু বিবাহ সময়েই চিত্রমেন কালধর্মে উপরত হইলেন । 
তখন ধন্মাত্ম/। দিবেদান অতিশয় চিন্তাকুলিত চিত্তে 
ব্রাক্ষণদিগ্কে আহ্বান করিয়!, জিজ্ঞাসা! করিলেন, চিত্রসেন 

বিবাহুসমকালেই স্বর্থ লাভ করিয়াছেন। আপনারা কন্যার 
ইতিকর্তব্যত1 নির্ধারণ করুন । 

ব্রাঙ্মণগণ কহিলেন, বিধাঁনতঃ কন্যার বিবাহ দেওয়? 
কর্তব্য | ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রী কুরূপা বা মহাব্যাধিতে 
আক্রান্ত। হইলে, স্বামী রূপলালম হইয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করে? ধর্মশাস্থে এরূপ ম্বামীকে প্রব্রজিত বলে। অত- 
এব স্বামী মরিয়! গেলে, স্ত্রী তাহাকে অবশ্যই ত্যাগ করিতে 
পারে । কিন্তু যাবৎ, রজন্বল। ন। হয়, তাবঞ অন্য 'পতি 
গ্রহুণ করিবে £ এবং পিতাঁও বিধানাসুমারে তাারে অন্য 
পাত্রে সম্প্রদদান করিতে পারেন | ধর্শ]স্্বিৎ পুরুষগীণ 
এইপ্রকার নির্দেশ করিয়াছেন । ইছাতে কোন সংশয় নাই। 
অতঞব আপনি বিবাহ বিধান করুন। 

ধর্ম্াত্মা দিবোদাঁন দ্বিজোতমগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
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কন্যার বিবাহ জন্য লমুদযত হইলেন এবং পুনরায় দিব্যা- 
দেবীকে পুণ্যশীল মছানুভাব রাজা রূপসেন হস্তে সম্প্রদান 
করিলেন । রূপসেনও বিবাহুসমকালে ম্বত্যু ধর্ম প্রাণ্ড 
হুইলেন। এই রূপে দিব্যাদেবীরে যখন যখন দান করি- 
বার উদ্যোগ হয়ঃ তৎকালে বিবাহুসময়ে লগ্নমুন্ুর্তে স্বামী 

মরিয়] যায় । ক্রমে ক্রমে একহিশতি তর্ত! সবত্যুযুখে নিপ্- 
তিত হুইল । ভদ্দর্শনে খ্যাতবিক্রম নরপতি দিবোদাস 
অতিশয় হুঃখিত হুইয়! উঠিলেন এবং মন্ত্রীদিগকে আহ্বান 

পুর্বক সবিশেষ বিবেচনা সহকারে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া; 

বরের কপ্পন! করিলেন । অনতিকাল মধ্যেই প্রক্ষ- 

দ্বীপবাঁনী রাজ! সকল সমাহৃত হইয়া, আগমন করিতে 
লাগিলেন । এবং তদীয় রূপ দর্শন করিয়া, নিতান্ত হতজ্ঞান 

হইয়া পড়িলেন। অনস্তর সেই ধর্মতৎপর নরপতিগণ 
সবত্যু প্রেরিত হুইয়! পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও স্বত্যুকবলে 

গপভিত ছইলেন। এই রূপে ক্ষত্রিয়বল নিহত হুইলে, 
দিব্যাদেবী অতিশয় ছঃখার্ভা হুইয়1, বনকন্দরে গমন করিল ॥ 
তথায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাঁত! তৎ- 

কালে তথায় এইপ্রকার অপুর্ব দর্শন করিয়াছি । আপনি 
ইহার কাঁরণ কি, সবিস্তার নির্দেশ করুন । 



অশীতিতম অধাষ । 
তা, এ এ 

কুঞ্জর কছিল, বন! দিব্যাশ্দবীর চরিত্র কীর্তন করিব। 

তাঁহার জন্বাস্তরীণ রৃত্াস্ত বণ কর। বাঁরাণসীনারী পাঁপ- 

নাশিনী পবিত্রা নগরী আছে। তথায় বৈশ্যবংশাবতংস 

সুবীর নামে ধনধান্ সম্পন্ন অতিশয় জ্ঞানবিশিষ্$ কোন 

ব্যক্তি বাম করে । তাহার ভার্ধযার নাম শুচিম্সিত1 চিত্র । 

চিত্রা! কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া, সর্বদাই অনাচারে প্ররত্তা 

হইত। এবং সাঁতিশয় প্রথরা হুইয়া, ম্বামীর প্রতি অব- 
মানন। করিভ। তাহার ধর্ম ও পুণ্যের লেশমাত্র ছিল ন1। 

নে একমাত্র পাঁপপরায়ণ। ও কলহপ্রিয়৷ হইয়া সর্বদাই 

স্বামীর কুৎসা! করিত; নিত্য পরণৃহবালিনী হইয়া, গৃহে 

গৃহে ভ্রমণ করিত; প্রাণিমাত্রে স্ুরতিসন্ধানবশবর্তিনী হইয়া, 

প্রতিনিয়ত পরছ্ছিদ্রে দর্শন করিত ; এবং অনবরত নাধু- 

গণের নিম্দ। ও অতিশয় হাস্য করিয়া বেড়াইভ। মহামতি 

সুবীর তাছারে আচারত্রষ৷ পাঁপকারিণী জানিয়া, অন্যাতর 

সভী বৈশ্যকন্যরি সন্ধান পুর্বক তদীয় পাঁণিএহণ করিল। 

এবং তাহার সহিত গৃহনুখে প্রবৃত্ত হইল। .সুবীর যেরূপ 

ধর্খাত্মা ও পুণ্যশীল, সেই কন্যাও সেইরূপ সত্য ও পুণ্য- 

শীলিনী। 
এদিকে অতিমান্র চণম্বভাবা চিত্রা স্বামী কর্তৃক গরি- 

ত্যক্তা হইয়া, পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল। এবং হুষ্ট 

গ্রাণিশণের সহ্বাঁদ সংঘটনপূর্বক পাপ নিশ্চয়! হইয়া, 



টং |  পাচ্যাগুরাণ। 

“অনবরত ক্রুর কর্মের অনুষ্ঠানে প্রত হইল। কখন পাঁপমতি 
হুইয়া, সাধুগণের থুহভঙ্জ, কখন সাধী লপলনারে আহ্বান 
পুর্বক পাপ বাক্যে প্রলোভন ও নানা প্রকারে প্রত্যয় প্রদান 
গুর্ববক মর্খ্াচ্ছেদন, কখন ভাহাঁকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া অন্ত হস্তে প্রদাপন, ইত্যাদি বহুতর পাঁপকর্থের 
বিধান করিতে লাগিল । এইরূপ গৃহশত তক্ষ করিয়া, স্বয়ং 
কাঁলকবলে নিপতিত হইল। যমপুরে উপনীত হইলে, ধর্শ- 
রাজ বহুদণ্ডবিধানপুর্বক তাহারে শাঁনন করিলেন । সে 
বহুকাল ঘোর নরক সকল ভোগ করিয়া, অতিশয় চিস্তাযুক্ত 
হুইল। এবং রৌরব নরকে পতিত হইয়া, অতিমাত্র মনঃ- 
পীড়া দর্শন করিল । ফলতঃ, সে যেরূপ কর্ম করিয়াছিল, 
এক্ষণে তাদুশ ফল ভোগ হইতে লাশিল! ভাছাঁর পাঁপ- 
নিশ্চয় ৰশতঃ যেমন শত শত খুঁহ ভগ্ন হইয়াছিল,. ভণুকাঁলে 
তদন্থরূপ কর্ম্বাবিপাক উপস্থিত হইল । তজ্জন্তা তাহাঁর 
ছঃখের অবধি রহিল ন1। যে যাহ হউক, পূর্বোক্ত প1পা- 
নুষ্ঠানবশতঃ বিবাছু সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার স্বামী 
উপরূত হইত' | লে শত শত গৃহ ভগ্ন করে, এেই জা 
তাহার শত শত স্বামী মরিয়] যায়।: বৎস! যাঁছ। জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে, দিব্যাদেবীর. সেই পুর্ব চে্টিত ও পুর্ব সম্বন্ধ 
সবস্ত-কীর্তন করিলাম । প্রত্বল কহিল, চিত্রা গৃহৃভজ মছা- 
পাপে লিপ্ত হুইয়াছিল।: কিন্ত প্রক্ষপতি দিবোদালের, 
কন্যা হুইয়৷ জন্মগ্রহণ করে। কিরূপ পুণ্যপ্রভাবে 
এেন্ন্প মছাঁফল প্রাপ্তি হয়। এ বিধয়ে, আমার সংশয় 
হইয়াছে, নিরাঁকরণ করুন। তাঁত! চিত্রা এইপ্রকার 
গ1পীয়লী হইয়াও, রাঁজকন্থা। হইল 1 
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কুঞ্জর কহিল, চিত্রা পুর্ব যাছা বিধান করে, নেই পুশ্য- 
ঈর্িতও বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ একদা কোন মহা প্রাজ্ঞ 
নিদ্ধ ভ্রনণ করিতে করিতে সমাগত হইল । তাঁহার পরি 
ধান কৌপীনমাত্র ১) শরীরে বন্ত্ নাই, হস্তে দণ্ড, ক্কন্ধদেশে 
কতিপয় কুৎসিত চেলখণ্ড, এবং পাঁত্রে কোঁনপ্রকার আঁছার্ধয 
নাই ! নেই দিগস্বর গৃহদ্বার আশ্রয় করিয়া, ছায়ায় অব- 
স্থান করিলেন। চিত্র। তাহারে শ্রমকাতর দর্শন করিয়।, 
অতিশয় দয়ার্ছে হছইল। তৎক্ষণাৎ পাদপ্রক্ষালন করিয়া 
বলিতে আনন দিয়! কহিল, তাঁত! এই সুকোমল আলনে 
সুখে উপবেশন ; উত্তম অন্ন ভক্ষণ ও সুশীতল সলিল পান 
করুন। অনস্তর অঙ্গ সম্াহন পূর্বক তদদীয় শ্রমনোদন করিয়া, 
পুনর্বার কছিল, তাঁত ! পানভোজনানস্তর সুখী হুইয়?, মদীয় 
কল্যাণ বিধান করিয়া, প্রস্থান করুন। চিত্র! এইপ্রকার 
সন্তোষ সম্পাদন করিলে, তত্ত্বার্থদশীর্ মহান্ভব সিদ্ধ অতি- 
মাত্র হর্ষিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল স্থির ছইয়! রছিলেন ॥ 

অনন্তর ইচ্ছান্থনারে যথাগত প্রয়াণ করিলেন। মহাভাগ 

মহাযোগী পিদ্ধ প্রস্থান করিলে, চিত্রা অবসর ০ ত্বকীয় 
কর্মে বি'নবিষ্ট হইল । 

বিরু$ কহিলেন, মরণাস্তর চিত্রা ধর্খরাজ কর্তৃক নির- 
তিশয় ছুঃখ দণ্ডে দণ্তিত হইয়া, যুগ লহত্র বন্থবেদন।- সম- 
শ্িত নরক হছঃখ ভোগ করিল । ভোগাবনানে পুনরায় 
মানুষ জন্ম প্রাণ্ড ছইল। সেপুর্ব্বে অদ্ধানহুকারে শুদ্ধ 
চিতে মিদ্ধদেবের পুঁজ] করে। সেই কর্ঠাবিপাকে পুণ্য- 
কুল প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়রাজ দিবোদাসের কন্যারূপে প্রাছ- 
ভুতি হুইল। অগ্নি মছামতে | সে থে অল্নপান প্রদান, করিয়া- 
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_ ছিল, এক্ষণে তাহারও মহত পুণ্য ফল সম্পূর্ণ হইল। মহা- 
 ক্লাজ দিবোদাসের গৃছে থ|কিয়া, প্রতি দিন সুশীতল জল, 

মিষ্টারর ভোজন ও বিবিধ দিব্য বিষয় ভোগ করিতে 

লাগিল। চিত্রা এইরূপে লোকের গৃহতঙ্গজন্য পাঁপ- 
প্রভাবে নরক ভোগ করিয়া, পরিশেষে মিদ্ধদেব প্রমাদে 

রাজকন্যা ও বিবিধভো গশালিনী হইয়াছিল। দিব্যাদেবীর 
সমুদায় নুচেফিত বর্ণন করিলাম । আর কি বলিতে হইবে, 
জিজ্ঞানা কর । 

প্রজ্ন কহিল, দেই কন্যা কিরূপে নিরতিশয় শে।ক 
$খে অব্যাহিত পাইয়াছিল। তখ্কালে তাহার কিপ্রকার 

অবস্থ' ঘটিয়াছিল। তাহার কর্মবিপাকই ব। কিরূপ হইয়া- 
ছিল। আমার এই নকল সন্দেহ ছেদন করিতে হইবে। 
আঁহা, নেই মহাভাগা! একাকিনী ঘোঁররবে কতই রোদন 
করিয়াছিল। অনন্তর যে উপায়ে মুক্তিলাভ করে, তাহাও 

নির্দেশ করুন| 
মহাপ্রজ্ঞ কু্জীর পুৰবাক্য শ্রবণে ক্ষণকল চিন্তাপরায়ণ 

হুইলেন। অন্তর প্রত্যুত্তর করিলেন,বৎম ! শ্রবগ কর। সত্য 
করিয়। বলিতেছি, পাপষো নিতে জন্মগ্রহণ করিয়। আমার 

স্মৃতিভ্রংশ ও তির্য্যক্যে নিত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানও নস্ট হইয়াছে । 
তথাপি, বরাকী চিত্র ধেরূপে মোক্ষ ও মোক্ষগ্রবর্তক 

জ্ঞান লাভ করে, নেই মোক্ষনাধন উপদেশ ত্বনীয় প্রশ্ন, 

মহাভাগ গ্রণব,, রেবা ও তগ্নবান, বানুদেবের এ্রনাদে 
£ 

বথাধথ কীর্তন করিব। /ঘবৰপ অন্নি নংযোগে সুবণ নিশ্বল 

ছইয়!, তদীয় স্বরূপ গ্রাণ্ড হয়, সেই রূপ মনুষ্য নিষ্পাপ 

হইলেই শুদ্ধি লাভ করিয়। থাকে। বাঞ্দেবের ধ্যান জপ, 
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ও হোম প্রভাবে লোকের পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়। নাগ যথ। 
নিংহ ভয়ে মদআাঁব করে, তদ্বত বাহুদেবের নমমাত্র সমস্ত 
কিলিষ বিদুরিত হুয়। যন্্রপ গরুড় ভয়ে আশীবিষ বিষহীন 
হুইয়৷ থাকে, তন্দ্রেশ চক্রপাঁণীর নামোচ্চারণ মাত্রেই ব্রহ্ম 
হত্যাদি গাতক নমন্ত এ্রলয় প্রাণ্তড হয়। চিত্রা যেমাত্র 
কামক্রোধ বিনভ্্জন, সর্যেন্দিয়নংযমন, আত্মাতে আত্ম 

গোঁপনঃ ও স্থির ভাব অবলম্বন পুর্বক একীভূত হুইয়। 
'বানুদেবের ধ্যানধারথায় প্রবিষ$ হইল এবং তদীয় মলরাশি 
বিনাশন শত নাম জপ করতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তন্মনঃ 

তদগত। তদাভ্রি তা, তল্লী।না, তজ. জ্ঞানা ও তদযোগসুক্ত! 
হুইয়া, স্ুক্ত হইয়া গেল । 

প্রজ্কল কহিল, তাঁত ! পরম জ্ঞ।ন কাঁহাঁকে বলে, প্রথমে 

তাহা নির্দেশ করুন! পশ্চহ ধ্যান, ব্রত ও শত নাম শ্রবণ 
করিব । ূ 

কুগ্তর করিল, যাহা সর্বথা দোঁষশুহ্য, সেই কেবল : 
টবল্য রূপ পরজ্ঞান বলিতেছি, অবণ কর। প্রদীপ যে 
রূপ নিশ্চল ও নির্বাত হইলে, প্রজ্বলত হুইয়?, সমস্ত 
অন্ধক1র নাশ করে, সেইরূপ যাহার উদয়ে মাতা সর্বদোষ 

বিহীন ও নিরাঁলম্ব হয়? আশা ও চঞ্চলতা দৃরীভূত হয়, 
শত্রু মিত্র জ্ঞান নিরাকৃত হয়, শোক হর্ষ, উন্মাদ, লোভ ও 

মোহ মুলর বিনষ্ট হয়, ভ্রম সম্্রম ও সুখ ছুঃখ পরিহ্ৃত হয় ; 
ইন্ড্রিয়গণ শ্ব শ্ব বিষয় হইতে প্রত্যন্ত হয়ঃ তাহাকেই 
কৈবল্য স্বরূপ পরজ্ঞান বলে । প্রদীপ যেক্প কর্মগরসাদে 
গ্রদীপ্ত হুইয়াঃ তৈলশোষণ ও পশ্চাৎ বায়ু বর্জ্জিত ও 
স্থিরীভূত ছইয়। তৈল কজ্জবল বমন করে, এঁ'লময়ে তাহার, 

২০৭ 
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যেমন কঝঃরেখ। লক্ষিত হুয়, অনন্তর তেজবলে ঠতল শোষণ 
করিয়া উত্তরোভর নির্শল হুইয়! থাকে, তদ্বৎ শরীরস্থ জ্ঞান- 
বন্তি কর্মতৈল শোষণ ও বিষয় সকলের অনুগত করিয়' 
প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করে। অনন্তর প্রজ্বলিত ও নির্ম্মলীন্্ভ 
হইয়া) আপনাকে গ্রকশিত করিয়া থাকে । তৎকালে 

ক্রোধলোতাদি অঙ্গরূপ বায়ুবিহীন হওয়াতে, এ বন্ি সর্বথ' 
নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়, তৈজোবলে স্বয়ং উজ্জ্বল হয়। 
তখন স্বস্থানে থাকিয়াই, সমস্ত ত্রৈলোক্য কেবল জ্ঞানরূপ 
চক্ষু ঘারা দেখিতে পাওয়া! যায় | 

প্রমার্থপরায়ণ মহাত্মা মুশীব্দ্রগণ যোগযুক্ত হইয়া, ৫ যে 
সর্বজ্ঞ ও সর্বদরশীকে দর্শন করেন, যিনি অহ্ুস্ত ও অপদ 
হুইয়াও সর্ধ্ব কার্ধয সাধন ও সর্বত্র গমন করেন, যিনি অরূপ 
হুইয়াও সরূপ, যিনি সর্বলোকের প্রাণ ও সংসারের পুজিত, 

ধিনি নীরনন হুইয়াঁও সমুদয় বেদ শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি 
নিন্ত ক হুইয়াঁও সকলের স্পর্শন করিতে লক্ষম, যিনি লদা- 
নন্দ, বিরক্তাত্মা, নিরাশ্রয়, নিও ৭, নির্মম, সর্বব্যাপী, লগ্ডণ, 
নির্মল, অবশ, সর্ধবশয, সর্বদ, ও সর্ববিত্রম, যিনি সর্বদা 
আছেন বা! নাই, শিনি স্থাবর জঙ্গম লযুদায়ই গ্রহণ করেন, 
মুখ ও অচক্ষু হইয়াও ভক্ষণ ও দর্শন করেন, কণ ন. থাঁকি- 
লেও সযুদায় শুনিতে পান, যিনি নকলের সাক্ষী ও সর্বমর, 
ভিনিই, জগতের পতি ও বিভূ। যে ব্যক্তি পরমাত্মার 
এইএকাঁর সর্বময় ধ্যাণ ধারণা করে, তাহার পরম স্থ'ন ও 
অস্নতোপম অম্বত্ত লাঁভ হয়! এক্ষণে পরমাত্মার দ্বিতীয় 
প্রকার ধ্যান কীর্ভন করিব। নেই পরাৎপর ঝিল মুর্ভাকার 
সকার, নিরাকার ও নিরাময় । অখিল ব্রহ্মাণ্ড তদীয় বনুতে 
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পরিচ্ছিন্ন, এই জন্য তিনি বান্তদেব বলিয়া পদর্ধিগণিত। 
তিনি বর্ষমাণ মেঘের লদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট ও নুষ্যের গ্যায়ি 
তেজ সম্পন্ন। তিনি চতুর্বাহু ও সুরেশ্বর ! তাহার. দক্ষিণে 
হেমরতু বিভুষিত শখ ও বামে ভুর্ধ্যবিদ্ব সমাকীর্ণ চক্র 
তাহার সব্যেতর হস্তে অস্ুরবিনাশিনী কৌমোদকী গদা ও 
দক্ষিণ হস্তে সুগন্ধাঢয মহাপদ্ম। তিনি কমলাপ্রিয় ও আঁ়ুধ 
সমুছে সর্বদাই শেোভমান! তীহাঁর গরীব! রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, 
আন্য বতের ন্যায়, লোচনযুগল পদ্পত্রের ন্যায়, দশন সকল 
রত্বের হ্যায়, অধর বিষের হ্যায়। তিনি গুড়।কেশ, হৃষীকেশ, 
পু বীকাক্ষ, জনার্দন, বিজয়, জয়তাংবর, হরি, গোবিন্দ, 

লোক সকলের কর্তা, জগতের প্রভূ ও গ্রুড়ারূঢ কেশব। 
কিরীট, কৌন্তভ, সুবিশাল রূপ, সুর্ধ্তেজঃসদ্বশী প্রতিভা, 
শ্রীবৎুন, কেয়ুর, কঙ্কন, হাঁর, হেমবর্ণ ছুকুল, সুবিশাল শরীর, 
ক্রমসুম্মন বিষুক্ত অঙ্স,লী ) সুদন্প্রাণ্ত সর্বপ্রকার আধ, 
দিব্য আভরণ ইত্যাদিতে তাহার শোভা নম্বদ্ধির পরিমীধ! 
নাই। মনুষ্য অনন্য চিভে এইপ্রকাঁর ধ্যান করলে, সযুদাঁয় এ 
পাঁপ হুইতে বিযুন্ত ও বিকুগ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। এই 
আমি তোমার নিকট জগৎপতি জনার্দনের লমন্ত ধ্যানভেদ 
কীর্তন করিলাম। এক্ষণে সর্ব পাপবিনাশন ব্রত ব্যাখ্যাম 
করিব ? 



কাশীতিতম অধায়। 

কুগ্জর কহিল, ব্রতও নানাগ্রকার | উহ্বাতে হরির আরা- 

ধন। ছয়! বলিতেছি, শ্রবণ কর। জয়া, বিজয়, পাপ- 

নাঁশিনী জয়ন্তী, ত্িম্পৃশী ব্যঞ্জদী, তিলপাঁদা, অখণ্ড ছাদশী, 
_ষনোরথী এইরূপে একাদণীর অনেক প্রকার ভেদ লঙ্ষিত 
হয়? যাহা হউক, একাদশী, অশূন্য শয়ন, ও জন্মাউমী 

মহাত্রত এই ত্রিবিধ ত্রতের অনুষ্ঠান করিলেই পাঁপ বিদৃ- 
রিত ছয়। এ বিষয়ে সন্দেহ বা অযথার্থতা নাই । 

খগোৌতমগণ ! সম্প্রতি সেই ভগবান বাকুদেবের শত- 

নাঁমাখ্য পাপরাঁশিবিন।শন গতিদায়ক স্তোত্র কীর্ভন করিব, 

সকলে শ্রবণ কর। ব্রহ্ষা এই শত নামক্তোত্রের খষি, 
ও'কাঁর দেবতা, অনুপ ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ নর্ব্বকাম- 
নিদ্ধার্থ ও মর্বপাপবিনাশার্থ। ও) হৃষীকেশ, কেশব ও 
মধুনুদনকে নমস্কার করি। তিনি সকল দৈত্যের অস্তক, 
জয়নীল, বিজয়ী, বিশ্বের ঈশ্বর, পুণ্যন্বরূপ বিশ্বনিলয়, সুর- 
গণের অর্টিত, নিষ্পাপ, বিঞু, পাপ লমুছের হর্ভা, নাঁর- 
সিংহ, জীর আয়, শিপ, আর, শ্রীদ, ভীনিবান, মছে 

দয়, শ্রম, মাধব) মোক্ষ, ক্ষমারূপ, জনার্দন, সর্জ্ঞ। ন 
বেতাধর্মাজ্ঞ, সর্মনায়ক, হরি, মুরারি, পদ্মনাভ, প্রজ 
পতি, আনন্দ, জ্ঞানমম্পন্ন, জ্ঞানদ? জ্ঞান স্বরূপ, অদ্যুৎ 
স্বল, চক্র, চক্রপাণি। পরাবর,। জয়াধার। জগদ্যোরি 



ভূমিখণ্ড। - 1৪৬৩ 

বরক্মরূপ, মহেশ্বর, মুকুম্দ, বৈকুগ্ঠ, একরূপ, জগ্ৎপতি, বানু- 
দেব, মহাদেব, ব্রাহ্ষণ্য, ব্রাঙ্গণপ্রিয় গোপ্রিয়। থোহিত, 

বজ্ঞ, যজ্ঞ।ঙ্গ, যজ্ঞ বর্ধন, যজ্ঞভোক্ত1, বেদ ও বেদাঙ্গপরা- 
য়ণ+ বেদজদ্ত, বেদরূপ, বিদ্যাবান, সুরাধিপ, অব্যক্ত» মহ1- 

₹ল, শগ্র, পাঁণিঃ পুরাতন, পুরুষ, 'পুফরাক্ষ, বরা, ধরণী- 
ধর, প্রহ্যন্ন। কামপাঁল, ব্যান, বাল, মহেশ্বর, সর্বসৌখ্য, 
সাথ, পুরুষোত্তম, যোগরূপ, মহাঁজ্ঞান, যো গপ্রিয়, সুরারি, 
লোকনাথ, পগ্মহস্ত, গন্বাধর; গুহাবাঁস, সর্ধবান, পুম্পহ্াম, 

মহাজন, নিত্য ও নিরাময় নারায়ণ । আমি তীহাঁর নমক্ষার, 
কর্পি। যে পুণ্যকর্ত। স্থির চিত্তে এই শত নাম সমুচ্চারণ 
করিয়া, শ্রীকৃষের স্তব করেন, তিনি এছিক দোষ বিযুক্ত ও 
পবিত্র হইয়া, মধুস্ুদনলোক প্রাণ্ড হয়েন । অতএব অনন্থ্- 
হৃদয়ে জপধ্যানমমন্থিত সর্বপাঁতকবিনাশন এই পরম পবিত্র 
শত নাম জপ করিবে । ভা! হইলে, নিত্য গঙ্গাসান 
লাভের কল লাভ হয়। এক্ষণে তুমি সমাহিত ও স্থিরচিত্ত 
হুইয়া, ইহা জপ কর। সম্যক সংষত হইয়া, নিয়ম পূর্বক 
ত্রিকাল জপ করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। একাঁদশীর উপবাঁন করিয়া, জাগরণ পুর্বক 
জপ করিলে, ষে পুণ্য হয়, বলিতেছি, এঁ ব্যক্তি পুগুরীক- 
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । তুলনীর সর্্িছিত হইয়া, 
জপ করিলে, দেব ব৷ মানব রাজবন্ছুয়বজ্ঞের ফল লাভ করে । 
নুখাভিলাঁধী ব্যক্তি শালগ্রাম ও ঘ্বারবতী শিল। উভয়ের 
সন্বিধানে এই নাম জপ করিবে । তাহা হইলে, শ্বয়ৎ' বন্থ- 
পুখভোগ করিয়া, শতকুল এেকাঁকীই উদ্ধার করিতে পারা 

যায়। যে ব্যক্তি কার্তিকন্সায়ী হইয়া, পৃজানন্তর বাসুদেবের 
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| এ্রেই প্রকার স্তব করে, তাছার পরম গতি সম্পন্ন হয় | মাঁস- 

ন্নায়ী হইয়া, পূজা ও জস করিলে, অথব। জপ শ্রবণ করিলে, 
জুরাপানাদিক সমস্ত পাঁতক বিনষ্ট ও পরম পদ্দ প্রাপ্তি 
হইয়! থাকে । এবং চরমে জনার্দন গতি সম্পন্ন হয়! 

শ্রান্ধরালে ব্রাঙ্গণগণের সহিত এই পাতকবিদূরণ স্তব পাঠ 
বা জপ করিলেও পিতৃ'ণ তৃপ্ত ও পরাগতি প্রাণ্ড হয়েন। 

ফলতঃ উক্ত স্তব পাঠ করিলে, ব্রাহ্গণ বেদবিত, ক্ষত্রিয় 

বিজয়ী, বৈশ্য ধনসম্ৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং শুদ্র পরমন্থখভোগ 

,করিয়।, চর7ম ব্রাক্গণ হয় ও জন্মাস্তরে বেদবিদ্যা বিতরণ 

করে! অতএব এই সুখমোক্ষলাধন স্তোত্র সর্বথ! জপ কর! 
কর্তব্য | তাহাতে কেশবের প্রনাদে পর্ব নিদ্ধ সম্পন্ন হয় 

দ্যশীতিতম আয় । 
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কুঞ্জর কহিল, পুত্র ! ব্রত, ধ্যান, জ্ঞান ও স্তোত্র সমুদয় 
তোমার সমক্ষে সবিশেষ কীর্তন করিলাম। নেই দিব্যা- 
দেবী এই চতুষ্টয়ের অন্ষ্ঠান করলেই, সর্বন্থখসাঁধন 
টৈকুণ্ে গন করিবে । অতএব তুমি এখান হইতে গমন 
করিয়া, তাহারে, প্রবৰোধিত কর? আমি তোমার জিজ্ঞা- 

নিত পাঁপলাশন পরম পুণ্যজনক কথা কীর্তন করিলাম.। 

ভুমি রায় প্রস্থান.কর | এই বলিয়া তিনি'বিরত হইলেন! 



ভূম খণ্ড | ৮: 

বিষুই কহিলেন, মহামতি প্রস্থল কুগ্রর কর্তৃক স্ক্ত 
হুইয়], পিতণ মাত উভয়েরই চণ বন্দন। পুরঃনর ত্বর্নিত 
গমনে প্রক্ষ দ্বীপে গমন ও সর্বতোভদ্ গিরি দর্শন করিল ॥ 
এ পর্বত নানাধাতু সমাকীর্ণ, নানারভ্রুময় উত্ত শেখর 
মুছে সুশোভিত এবৎ নির্মল প্রঅরণ অকলে পরিপুর্ণ । 
তথার বিশাল নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্নর ও 

গন্ধবর্ব সকল হুন্বরে গান করিতেছে১ অগ্মরা! সকল নৃত্য 
করিতেছে, দেব ও খষি সকল বি৮রণ করিতেছেন 3 

লিদ্ধ ও চারণ সকল কেলি করিতেছে ১ বিহঙ্গম সকল 

হর্ষভরে শব্দ করিতেছে । প্রস্বল লঘুগতি সেই পর্বতে 
উপ নীত হুই্য়?, দেখিল, দিব্য। করুণস্বরে তথায় উচ্চৈঃম্বরে 
পোদন করিতেছে । তদ্দর্শনে তাহারে কছিল, কল্যাঁণি ! 
তুমি কে, শ্বকিজন্য রোদন করিতেছ? কেছ কি তোমার 
অনিষ্ট করিয়াছে 2 আপনার ছঃখের কারণ নির্দেশ কর । 

দিব্যা কুছ্িলঃ মহাভাগ! আপনি কে? অন্থগ্রহ 

গুর্বক মদীর ছঃখে পীড়িত হুইয়াছেন ৭ আপনি পক্ষিরপ্ 
ধারণ করিয়াঁও শুম্দর বাক্যবিন্যান করিতেছেন | 

.. প্রজ্বল সমস্ত আবণ করিয়। কছিল, মহাভাগে ॥ আমি 
পক্ষী; নিদ্ধ বা জ্তানবান্ নহছি। তুমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতেছ, কেন, দেখিবার জন্য লমাঁগত হুইয়ঃছি । ্রক্ষণে 
জিজ্ঞাস। করিতেছি" ইহার কারণ কি বল। 'বিজন্যই ব] 
পিতৃগেছ ত্যাগ করিয়াছ |. | 

মন্থাত্বা প্রজ্বল সুঃখিতা দিব্যাতদবীরে এই প্রকার 
কছিলে, তিনি আপনার ছুঃখের কারণ সমুদায় একে একে 
কহিতে লগিলেন এবৎ যেরূপে বিবান্ছ কাম স্বামী সকল্ 
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ম্ৃত্যুকবলে পতিত হয়েন, তাছাও নংক্ষেপে কীর্তন করি” 
লেন। গ্রস্তবল নবিশেষ শুনিয়া কহিল, অগ্নি সুলোচনে ! 

তুমি পূর্ববজন্মে পাপ করিয়াছিলে। পিতা আমারে অন্থু- 
গ্রহপুবর্বক কহিয়াছেন, তুমি দৈবদোষে দুষিত ও লিপ্ত! 
হুইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে জন্মান্তরীণ কর্মাবিপাক 

ভোগ কর। আর শেক করিও না|: দিব্যাদেবী মহান্ভব 
প্রত্থলের বাক্য আকর্ণনপৃর্ববক তাহারে প্রণাম করিয়া, দীন- 
বাক্যে কছিল, তাত! জন্ুগ্রহপুর্বক এই পাপের নিষ্কৃতি 

প্রামাণান্ুসারে বলিতে হইবে । যদ্ারা৷ উপপাঁতক শোধন 
হুইতে পারে এবং যন্দ্ীরা আমার পবিত্রতা লাভ ও মল- 

রাশির নির্থরণ হয়, প্রসন্ন হইয়া, সেই প্রায়শ্চিত নির্দেশ 
করুন | 

গ্রজ্বল কহিল, অর্ি মহাভাণিনি! তোঁমার জন্য 
পিতাকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি অন্থু- 
তম প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করেন। তাহার অনুষ্ঠান করিলে, 

তোমার লর্বপাঁতক শোধন হইতে প।রিবে | তুনি হৃষী- 
কেশের ধ্যান ও শত নাম জপ কর? নিত্যজ্ঞানপরায়ণা 

হও; এমং মহাপাতকবিনাশন পরমপবিত্র অশুন্যশয়ন 

ব্রতের অনুষ্ঠান কর। অনন্তর মহামন! প্রস্থল ভবানু 
বি্ণুরপধ্যান। স্তোত্র) ব্রত ও লর্বজ্ঞানপ্রকাশন জ্ঞান 
উপদেশ'ঞররিল। দিব্যাদেবী তৎক্ষণাৎ তাহা! গ্রহণ 
করিয়াঃ সেই নিওর্দরন অরণ্যপ্রান্তরে অধিষ্ঠান পুর্ব্বক 

সর্বদম্্ বিনির্ধ সর 'তপস্থিনী হুইল । এবং কামক্রোধ 

পরিহার করিল । আরোপিত ত্রতের সমাধানার্থ মন নংযত 

করিল; ই্্রাদিগকে বশীভূত করিল, সমামোহ নিরস্ত 
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করিল, এবং সর্ধবথ। নিরাধাঁর হুইয়1, আহার নবম করিল: 1. 
তাহার ছুঃখের অবধি ছিল না। এই জন্য কোন ক্লেশই 
ক্লেশ বলিয়া 'বোঁধ হইল না। এইরূপে চতুর্থ ব্লর অতীত: 
হুইলে, ভগবান্ জনার্দন প্রসন্ন ও বরদনে উদ্যত হইয়। 
কহিলেন, নায়িকে ! বর বরণ কর । 

সত কহিলেন, নিরাশ্রয় দিব্যা বেপমান। ও বদ্ধাঞ্জলি 

ছইয়া, .নেই ইন্দ্রনীলঘনশ্যাম শঙুচক্রথদাধর সর্ববাভিরণ- 

' শোভাঙ্গ পণ্মহুস্ত মহেশ্বর মধুন্ুদনকে প্রণাম করিয়া, গদগাদ 

বাক্যে কহিতে লাগিল, আপনার দিব্য তেজঃপ্রভাবে কোন 

মতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছি না । অবর দেবরূপী আপনি 
কে কৃপাপুর্বক আমার সম্মুখীন হুইলেন। প্রসন্ন হইয়া, 
স্বীয় আগমন কারণ নির্দেশ করুন। তেজঃ ও চিহ্ন 
দেখিয়া, নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, আপনি দেবতা । অরি 

অগনাথ ! জ্ঞানহীনা অবলা আপনার রূপ নাম অবগত 
নহে । আপ্মনি কি ব্রহ্ম, কি ভগবান্ বিষণ, কি মহাদেব ? 
অনুগ্রহপুর্বক সমস্ত কীর্তন করুন । এই বলিয়া সে দণ্ডবৎ 
প্রণামানন্তর অবনীতলগামিনী হইল । 

" জগন্নাথ বাসুদেব নেই রাজনন্দিনীরে কহিলেন, 

শোভনে! তুমি ষে তিন দেবতার নাম করিলে, তাহাদের 
পরম্পর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । বরাননে ! ফ্বে ব্যক্তি নিত্য 
ব্রদ্মার আরাধনা অথব। মহাদেবের পুঁজ করে, বিন। পুজীয় 

তাহার আমার পুজা সম্পন্ন হয়। অন্ত কার্য বিচারণ। 

নাই। এইরূপ, আমার অর্চনাতেই ইহীদের উভয়ের অন! 
হয়। আমি দেব হৃষীকেশ; অনুগ্রহ করিয়া, তোমার 

বশতাপন্ন হুইয়াছি॥ যাঁহ। হউক, স্ব; ট্ুণ্যঃ ব্রত ও 
১01 
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' নিয়মানুষ্ঠান করিয়? তোমার পাপভার পরিহার হইয়াছে । 
এক্ষণে বর প্রার্থন৷ কর। 

দির্যা কহিল, জয় হব কেশ ! জয় কষ ! জয় সর্বরেশ- 
নিরসন | তবদীয় চরণারবিন্দে নমক্কার করি । আমারে 
উদ্ধার করুন। অয়ি স্ুরগণের ঈশ্বর ভগবন্ চত্রপাণি ! 
অগ্নি সর্বপাঁপ বিনির্খবক্ত বৈকুণ্ঠ জনার্দীন ! অয়ি জগন্নাথ! 
এই দীনহীন। পতিতারে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। আ 
আমার কি সৌভাগ্য ! পাঁপীয়সী হুতভামিনী আমার কি 
আনন্দ ! এক্ষণে প্রসন্ন হউন। এবং ম্বকীয় পাদাজ জন্য 

ভক্তি প্রদান করুন। 
ভগবান কহিলেন, কল্যানি! আচ্ছা তাহাই হুইবে। 

তুমি আমার প্রসাঁদে বীতশোক ও বীতকল্মাষ হুইয়াঃ যোগি- 
হুল্লভি পরম বৈষ্বলোৌকে গমন করিবে । এই প্রকার 
কহিবামাত্র দিব্যাদেবী দিব্যরূপধারিণী, সুর্য্যতেজঃগ্রতি- 
ভায়িনী, দিব্যালস্কারশোভিতা, দিব্যমাল্যবিলস্থিত। ও দিব্য- 
হারে বিরাজমান হুইয়া, কলের সমক্ষে দাঁহপ্রলয়বিব- 
র্র্রিত বৈষ্বলোকে গমন করিল। তখন প্রজ্বল সহ্র্ষে, 
স্বীয় নিলয়ে সমাগত হইয়া, সমস্ত পিতৃসকাশে সবিশেষ 
কীর্তন করিতে লাগিল। 



ব্র্যশীতিতম অধ্যায় | 

অনস্তর মছাপক্ষী কুঞ্জর দ্বিতীয় পুত্র সমুজ্্বলকে কিল, 
বৎস! তুমিও কি অপুর্বব দেখিয়াঁছ বল শুনিতে সাতিশয় 
কৌতুহল হইতেছে। পিতা এইপ্রকার আদেশ করিয়! 
বিরত হুইলে, সমুজ্ত্বল প্রণাম সহকারে বিনয়াবনত হইয়া 
পিতাঁকে নিবেদন করিল, তাঁত! নিজের ও আপনাদের 

আহার সংগ্রনার্থ অদ্য আমি দেবগণ নিষেবিত নগশ্রেষ্ঠ 
হিমাঁলয়ে গমন করিয়াছিলাম ! এই ছিমালয়ে খবিগণে 
আকীর্ণ, অগ্গারোগণে পরিরতঃ বহুতর কৌতুকে পুর্ণ এবং 

বিবিধবর্ণ পুষ্প ফলে বিরাজম।ন পরম মঙ্গলময় দেশ লঙক্ষিত 
হয়। তত্ব কৌতুক সম্পুন্ন মানসসরোবর এদেশে 
বিরাজ করিতেছে । তাত! তথায় মানসান্তিকে অপুর্ব 
দর্শন করিয়াছি । এক কৃষ্ণবর্ণ হংন বন্থসংখ্য হংসে পঙ্জি- 
রত 'ছইয়1, সহুস। সমাগ্তত হইল! তৎকালে অন্যতর 
২সত্রয়ও আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে ছুইদী নীল 
এবং একতর শুভ্রবর্ণ। চারিটা স্ত্রী হংসীও উপস্থিত 
ছিল। সকলেই রৌন্দরমুর্তি ভীষণগ্রকুতি, . দংক্রীকরাল, 
অতিশয় করের, উর্ধকেশ ও ভয়ানক । এবং পম্চাৎ সেই 
মাঁনন সরোবরে আগমন করিয়াছিল। যাহা হউক, 
কৃষ্ণ হুংসগণ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র. ভীত 
হইয়া, তৎক্ষণাৎ জলমগ্র হইল । এবং অন্যান্য হুংনগণও 
ধীরূপ করিল! তদ্দর্শমে কৃষণ৷ হংলী সকুল উৎত্তান্ত দারুণ 



ভিযিদ্ত " পদ্থপুরাঁণ। 

_হাস্ত করিয়া উঠিল । অনন্তর মানস হইতে এক মহাঁন্ হংস 
বিনিকফ্ষ মস্ত হুইল। পশ্চাৎ অন্যান্য হুংম সকল উত্থান 
করিল । এবং আকাশমার্ণ আশ্রয় করিয়া, পরম্পর বিবাদ 

করিতে লাখিল !? মহাভীম স্ত্রী হংসী সকল তাহাদের লম- 

স্তাৎ পরিভ্রমণ আরস্ত করিল । সকলে এই রূপে বিবাদ 

করিতে করিতে দারুণ হুঃখে দগ্ধ ও বিষণ হইয়া, বিদ্ধ্য 
পর্কতের পবিত্র শিখর দেশে রক্ষচ্ছায়। আশ্রয় করিল। 

তাহাদের উৎ্পতন সময়ে সশরামন ধন্ুপ্ধারী এক ভিল্প 
স্বগয়। প্রনঙ্গে তথায় আগমন করিয়াহিল। মে শিলাতল 
আশ্রয় করিয়া, সুখে উপবেশন করিল । পশ্চা তদীয় 

পত্বী অন্জল গ্রহণ করিয়া» উপস্থিত হইল। নে স্বামীকে 
প্রতিদিন যাদ্দশ অঙ্গ বা ঝাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দর্শন করেঃ 
অদ্য তাহার অন্যরূপ দেঘিতে পাইল । সে দেখিল, তাহার 
তেজ অতিমাঁত্র বর্ধিত ও আকাঁশবিহারী সুধ্যের হ্যায় দিব্য- 

ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে! তাহাতে সে অন্থ পুরুষ মনে 
করিয়া, পরিত্যাগ পুর্বক চলিয়৷ যাইবার উপক্রম করিল । 
তকালে স্বামী পার্থ গমন করিয়।, নিরতিশয় বিস্মরাবিষ 

হুইয়। চিস্তা করিল, তেজঃসমাঁচার এই কোন্ ব্যাধ আমারে 
আহ্বান করিল । অনন্তর ব্যাধী সেই দীগুতেজা স্বামীকে 
কহিল, বীর! দিব্যলক্ষণলক্ষিত কালান্তকরূপী আপনি কে? 

১ কুত কহিলেন, ব্যাঁধী এইপ্রকার সম্ভাষণ করিলে, ব্যাধ 

কছিতে লাগিল, প্রিয়ে ! আমি তোমার স্বামী এবং তুমি 
আমার.স্ত্রী, কি জন্য আমারে চিনি পারিতেছ ন। ? যাহা 

হউক, উপহাঁন ত্যাথ কর। ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হুইয়াছি। 
জল ও অন্ন ৪৮1 
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ব্যাধী কছিল, আমার স্বামী কুপট, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাক্ষ, 
কষ্ণকঞ্চুক ও সর্বপ্রাণির ভয়ঞজনন | কিন্তু আপনি কে 
দিব্যরূপে প্রিয়! বলিয়! আহ্বান করিলেন । ইহাঁতেই আমার 
সংশয় হইয়াছে ; সত্য বলুন, আপনি কে ? সমুজ্্বল কহিল, 
অনন্তর ব্যাধ আপনার কুল, সামর্থ, গ্রাম, ভ্রীন়াঃ লক্ষণ, লমু- 
দায় প্রত্যয় হেতু সবিশেষ বর্ণন করিলে, ব্যাধী অতিমাত্র 
হ্ষ্ট হইয়া, প্রত্যুত্তর করিল, তবে তোমার কিরূপে শ্বেত- 
কর্চ,ক দিব্য দেহ সম্পন্ন হইল । ব্যাঁধ কহিল, প্রিয়ে ! 
নম্দ| নদীর উত্তর কুলে যে সঙ্গম আছে, আত্মা ক্ষুৎপিপা- 

সায় নিতান্ত আকুল ও একান্ত শ্রাস্ত হুইলে, আমি তথায় 
গমন করিয়৷ তত্রস্থ পলুলে স্নান ও জলপানানন্তর পুনরায় 

প্রত্যাগমন করিলাম! তদবধি আমার দেহ ঈদৃশ তেজ 
সম্পন্ন, ও শুরু কঞ্চ,কে পরিরত এবং মনোহর বস্ত্রে মণ্ডিত 

হুইয়াছে। 

পরেই প্রক্যর কুল ও লিঙ্গব্যাখ্যান করিলে, ব্যাধী সবি- 
শেব লক্ষ্য করিয়! স্বামীকে চিনিতে পারিল?; অন্তর 
কহিতে লাগিল, অশ্ট্রে আমাকে সেই সঙ্গম দেখাও ) তবে 
আমি অন্রপান প্রদান করিব। তখন ব্যাধ সত্বর গধন 

পূর্বক তাহাকে পাঁপনাশন সঙ্গম প্রদর্শন করিল । উলিখিত 

লঘুবিক্রম বিহঙ্গম সকল আকাঁশমার্গে উডডীন হইয়া, তৎ- 
কালে তথায় গমন করিয়াছিল । আমিও তাহাদের সমভি- 

ব্যাছারে ছিলাম । ব্যাধী আমাদের সমক্ষেই অগ্রে ভর্তীকে 

নান করাইয়। দিল ; পরে স্বয়ং সান করিল £ তাহাতে 

উভয়েরই দিব্যকান্তি সমান্বত দিব্যবস্ত্রান্থলেপন দিব্যদেহ 
সমুৎপন্ন হুইল! তখন উভয়ে বৈষ্ণবযা্ুন অধিরূঢড ও 
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মুনিগন্ধর্বে পরিপৃজিত এবং বৈষঃবগণে স্তয়মান হইয়া, 
আমার লমক্ষে বৈঞবলোকে গমন করিল | তাহার৷ স্বর্ণমার্গে 

প্রস্থান করিলে, বিহগমগণ সেই ভীর্থরাজ দর্শনে পরমপুলকিত 
হুইয়! ব্যক্তাক্ষরে শব্দ করিতে লাখিল। অনন্তর কষণ- 
২নচতুষ্টয় পাপনাশন .সঙ্গমে তক্কিপূর্ববক স্নান করিয়া, 

ওজ্ববল্য লাভ করিল | এবং স্সানাবসাঁনে জলপাঁন করিয়া, 
পুনরায় বহিষ্কাস্ত হুইল। এ সময়ে সমুদাঁয় স্্রীহংসীই 
ুযুর্ধ হইয়া, ধরাঁতলে পতন পুর্বর্বক হাহাঁকারে চীৎকার .. 
করিতে লাগিল । অনস্তর আমার সমক্ষেই যমলোকে গমন 
করিল। তাহাতে পুরুষ হুংসকদত্ব উডডীন হইয়া, স্ব স্ব 

স্থানে প্রত্যারভ হইল। তাত! আমি এই ঘটন) প্রত্যক্ষ 
দর্ঘনি করিয়াছি! এ্রেক্ষণে নিবেদন করি, সেই কৃষ্ঃবর্ণমর়ী 
স্ত্রীহংসীগণ কে, অন্থগ্রহপুর্ব্ক নির্দেশ করুন | আর মানস- 
মধ্য হইতে যে হংন বিনির্মত হুইল, সেই বা কে, ভাহাও 
কীর্তন করুন। তাত! শুক্রবর্ণ হুংসগণ কি জন্য ক্ফবর্ণ .. 
হুইল ন1? স্ত্রীগণই বা কি জন্য তৎক্ষণাৎ উপরত হুইল ? 
আপনি জ্ঞানবিদ্ ) আমার এই দারুন সংশয় ছেদন করিতে 
হইবে । আমি সর্বদাই আপনার প্রণত ; অতএব প্রসাদ- 
সুযুখ হুইয়া, লমস্ত নির্দেশ করুন। উজ্জ্বল এই বলিয় 
ভুব্টীভাব অবলম্বন করিল। 
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চতুরশীতিতম অধ্যায় । 
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সুত কহিলেন, উজ্জ্বলের স্বভাষিত লমন্ত শ্রবণ করিয়া, 
ধর্মাত্বা কুঞ্জর কহিতে লাগিল, তাত! স্থির চিত্তে শ্রবণ কর । 
সমস্ত কীর্তন করিব। ইছাঁতে সর্ব সন্দেহ ও পাপ বিন 
হয়। একদা পরম প্রাজ্ঞ মুনিসততম নারদ দেবরাজ ইন্্রকে 
দেখিবার জঙ্কা, ত্বরিত গমনে তদীয় সভায় সমাগত হইলেন। 
সহুতাক্ষ সেই সুর্য্যতেজঃসম্প্রভ খষিকে সমাগত দেখিয়া, 

অতিশয় হর্ষিত ও প্রত্যুখিত হইলেন এবং তক্তিশুদ্ধ প্রণত- 
চিতে পাদ্য অর্ধ্য প্রদানানস্তর কুৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করি- 
লেন। অনন্তর পরম পবিত্র রুচির আলনে উপবেশন 
করাইয়া, অতিমাত্র প্রণত ও হর্ষিত হইয়া, জিজ্ঞাস করি- 
লেন, সৌম্য ! কি কারণে আগমন হইয়াছে বলুন । 

মহায়ুনি নারদ দেবরাজ কর্তৃক অতিহিত হইয়া, প্রত্যুত্তর 
করিলেন, পুরন্দর ! মর্তলোকস্থ বিবিধ পুণ্য প্রদেশ, বিবিধ 

তীর্থ ও ক্ষেত্র লমুদায় দর্শন ও তত্তৎস্থানে স্নান এবং দেব 
ও পিতৃগণের আচ্চন| করিয়া, অবশেষে তোমারে দেখিবার 
জন্য আগমন করিলাম। এই তোমার জিজ্ঞালিত সমস্ত 
কহিলাম । 

ইন্দ্র কহিলেন; খষে ! অপনি য়ে সকল পুণ্যক্ষেত্র ও 
তীর্থ সমুদায় দর্শন করিয়। অপিয়াছেন, তাহাদের পুণ্যফল 
কীর্তন করুন। সুভীর্ঘের মেবা করিলে, ব্হ্নন্ুত্যা, গৌঁহত্যাঃ 
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_পীড়াকর মহাপাপ রাজদ্রোছ, বিশ্বাসত্রোহ, দেবতেদ লিঙ্গ- 
ভেদ; বুর্তিভেদ, গৌষ্ঠভেন, যুখদীপন, গৃহদীপন, অগম্য।- 
গমন, স্বানিত্যাগ, ইত্যাদি সমুদ্ভুত নিদারুণ পাপরাশি বিন! 

প্রায়শ্চিত্তে বিনাশ করিতে সমর্থ, সবিশেষ চিস্তা ও অব- 

ধারণ করিয়। এই দেবর্ধি নারদ ও দেবগণ সমক্ষে সবিস্তর 

নির্দেশ কর । 

মহামন। দেবরাজ এইপ্রকার পবিত্র বাক্য প্রয়োগ 

করিলে তীর্থ নকল কছিতে লাগিল, দেররাজ ! আপনারে 

নমস্কার । এক্ষণে শ্রবণ করুন, সমুদায় বলিতেছি। এই 

ষে সর্বপাঁপহর সর্ব তীর্থ উপস্থিত হুইয়াছে, ইহাদের মধ্যে 
সকলেই আপনার কথিত ব্রহ্ষছত্যাদি রূপ ঘোরতর দীগ্তড 
পাতক নাশে সক্ষম নছে। প্রয়াগঃ পুক্ষর অন্ুতম অর্য- 

তীর্থ ও মহাভাগ? বারাঁণসী এই অমিতবিক্রম তীর্থচতুষ্টয়ই 
কেবল এ সকল মহাঁপাঁতক বিনাশে ক্ষমবান্ আর আমরা 
উপপাঁতক বিনাঁশার্থ বিধাত1 কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছি 
ফলতঃ পিতামহ ব্রহ্ম! পুক্ধরাঁদি মহাঁবল তীর্ধদ্িগকেই মহা? 

পাঁতিক বিনাশের মুল রূপে বিধান করিয়াছেন । দেবরাজ 
শ্রবণ করিয়া, অতিশর হ্র্যাবিষ্ট হইলেন এবং সকলেরই 
প্রশংস। করিতে লাশিলেন ॥ 
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৮০০৭ ০০ 

কুঞ্জর কহিল, পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত 
এবং গোঁতমপত্রীর সঙ্গ অন্য অগম্যাগমন রূপ পাঁতকে লিপ্ত 
হইলে, দেব ও ব্রাঙ্মণগণ তারে বর্জন করিয়াছিলেন । 
তাহাতে দেবরাজ নিরালম্ব ও নিরাশ্রীয় হইয়া, তপোনুষ্ঠানে, 
প্রবৃত হয়েন। তপস্যা সম্পন্ন হইলে, পুনরায় দেবগণঃ খবি- 
গ্িণঃ যক্ষ ও কিন্নরগণ সকলে তদীয় পুজার্থ অভিষেক আর্ত 
করিলেন । তীহাকে মানবকদেশে লইয়। নিয়া প্রথমতঃ 
বারাণসীতে উদককুত্তে স্নান করাইলেন। অনম্তর যথাক্রমে 
প্রয়াগে, পুরে ও অর্ধ/তীর্ধে লইয়া গিয়! এ প্রকার বিধান 
করিলেন। ॥এই রূপে পিতামহ্প্রয়ুখ দেবগণ, সর্বপাপস্থ 
খষিগণ এবং গন্ধর্ব কিন্নর ও নাঁগগণ পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে 
স্নান করাইয়! দিলে, মহাত্মা! যহাভাগ দেবরাজ সহত্রলোচন 
সর্বথ! শুদ্ধি লাভ করিলেন। হার ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যা- 
গমন উভয় পাঁতকই তৎক্ষণাৎ বিদুরিত ও বিন হুইল । 
তখন তিনি পরম প্রসন্ন হইয়া, ঞঁ সকল তীর্থকে বরদাঁনানন্তর 
কহিলেন, যে হেতৃ, আমি তোমাদের সহায়ে বিযুক্ত হই- 
লাম, সেই হেতু মদীয় প্রলাদে তোমর! তীর্থ সকলের রাজ! 
হইবে, সন্দেহ নাই। তোমরা স্বভাঁবতঃ স্াতিশয় নির্ধল। 
অদ্য আমারে সুঘোর পাতকে পরিত্রাণ করিলে । অন্তর 
তিনি মানবককেও বর দিয়া কহিলেন, যে জের, তুমি আমার 
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পম ক্লেশকর মলভাঁর বিদুরিত করিলে, সেই ছে 'মদীয় 
* প্রসাদে অন্নপান, ধনধা্যি, ইত্যাদি অলঙ্কুত হইবে, সন্দেহ 

নাই। পৃথিবী মধ্যে তোমার পুণ্যেরও প্রীধান্য হইবে! 
এই রূপে বরদান করিয়া, দেবরাজ প্ুরন্দর সমুদায় তীর্ঘ, 
য়ায় ক্ষেত্র ও মানবককে নারদ সমক্ষে বিদায় দিলেন । 

তাছারাও সকলে বিদায় লইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । 
সুভ কহিলেন, তদাঁপ্রভৃতিই প্রয়াগ, পুর, বারাণনী 

ও অর্ধ্তীর্থ ইহার? তীর্থরাজত্ব প্রাণ্ড হইয়াছে । 
কুগ্তর কহিল, পার্খালদেশে বিছ্ুর নামে ক্ষত্রিয় ছিল। 

সে কদাচিৎ অনির্বচনীয় প্রমাদবশে ব্রাঙ্গণছত্য। করিয়াছিল । 

তজ্জন্য শিখানুত্র ও তিলকবিস্ীন হইয়া, তিক্ষার্থ পর্যটনে 
 প্ররুত হয় । এবং ব্রহ্গত্ব ও সুরাঁপায়ীকে ভিক্ষান্্ন প্রদান 

কর বলিয়া, সমস্ত গুহে ভ্রমণ ও যাচ্ঞা। করে। এই রূপে 
সকল তীর" পর্য্যটন করিয়াও তাহার ব্রহ্মহত্যা। বিদুরিত 
হইল না। তখন সে হুঃখ শোক কমন্বিত দগ্ধ চিভে বৃক্ষ- 

চ্ছায়। আশ্রয় করিয়?, সম্নিবিষউ হুইল এবং আপনার এই 
“বিষমবিপরিণপাঁম চিন্তা করিয়া, মনে মনে বিলাপ ও অন্থু- 

তাপ করিতে লাগিল। কখন ভাগ্যকে তিরস্কার, কখন 

আপনাকে অনুরোধ, কখন বিধাতাকে নিন্দা, কখন ব1 সর্ব- 
'ভূতধাত্রী ধরিত্রীর গন্থণ। করিয়া» অন্তর্দাহরূপ বিষষব্যাধির 
উপশম "চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছইল। কিন্তু দৈব কিছুতেই তাহার 
প্রসন্ন হইল না। এ সময়ে তাহার সদৃশ শিখাশ্থুত্রহীন, 
বিপ্রলিঙ্গ বিহীন, মহামোহে নিপীড়িত চক্দ্রশর্খ্বা নামে এক 
পুরুষ তদীয় নরনপথে পতিত হুইল । বিহ্র দর্শনমাত্র 
'ডাহারে জিজ্ঞাঁা। করিল, তুমি কে এখানে আগমন করিলে! 

$ 
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কি জন্যই ব1 ছূর্ভাগ্য দগ্ধচচিত ও বিপ্রলিঙ্গবিহীন হইয়, 
মেদিনী ভ্রমণ করিতেছ? দ্বিজোনম চন্দ্রশশ্বা এই প্রকার 

- অভিহিত হইয়া, পুর্বে গুরু গৃছে অবস্থান সময়ে মহামোছে 
আচ্ছন্ন ও ক্রোধে অবসন্ন হুইয়া, যে গুরুতর পাতক অনুষ্ঠান 
করে, তংসমস্ত বর্ণন করিয়া কছিল, ভ্রাতঃ ! পুর্বে গুরুহত্য 

করিয়াছিলাম ; তজ্জন্য এরূপ দগ্ধ হইতেছি? এই রূপে 
নে আত্মব্ৃত্তাস্ত নিবেদন ুর্বক কহিল, আপনি কে নিতান্ত 

ছঃ$খিত ভাবে ব্ৃক্ষচ্ছায়৷ আশ্রয় করিয়াছেন! তখন বিছুর 
₹ক্ষেপে সছুদায় কহিল । 

ইত্যবসরে আর একজন ছিজাতি শ্রমকধিত হুইয়', 
তথায় আগমন করিল। তাহার নাঁম বেদশর্খম।। সে 

বহুতর পাতক সঞ্চয় করিয়াছে । সে যাহা হউক, উলি- 
'খিত দ্বিজাতিদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিল, হুঃখিতাকৃতি 
তুমি কে, কিজন্য পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছ, বল। বেদশর্মব। 

আত্মচেষ্টিত* সমুদায় প্রকাশ করিয়। কহিল, আমি 
অগম্যাগমন করিয়াছিলাম। সেই পাপে লিগ এবং 

সমুদায় লোক ও স্বজন বান্ধবগণে পরিত্যক্ত হুইয়া, এই 
পৃথিবী পর্যটন করিতেছি বলিতে বলিতে বঞ্চুলনামে 
নুরাঁপানসংসক্ত বিশেবতঃ গোঁত্স কোন বৈশ্য তথায় দমা- 

গত ও তাহাদের নয়নপথে পতিত হুইল ।. অনস্তর সে 

আত্মপাঁতক বর্ণন করিল। মহাভাগ ! এই রূপে চারি 
জন পাপষ্ঠ এ্রেকস্থানে সমাগত হইল। কিন্তু কথা বার্ত। 
ব্যতিরেকে ভোজন বা আচ্ছাদন ফোন* বিষয়েই কাছার 

সছিত কাহার সম্পর্ক রহিল না। কেহ একাসনে উপ- 

 বেশন বা একত্র শয়ন করে না। এই গ্রে তাহারা তীর্থ 
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ব্রতপরায়ণ হইয়া, .বিবিধ তীর্থে গমন করিল। কিন্তু 
কোথাও তাহাদের পাঁতক প্রক্ষালিত হুইল না। অথবা 
তথাবিধ পাঁতক বিনাশ করিতে কোন ভীর্থের সামর্থ্য নাই । 
তখন বিদ্রার্দি নকলে কালঞ্জর পর্বতে গমন করিল । 

ষড়শীতিতম অধ্যায় 

কুঞ্জর কছিল, তাহার মহাপাপে নিতান্ত দগ্ধ, হাঁহাভূত, 
বিচেতন ও একান্ত ছুঃখিত হইয়া! কালগঞ্রের ব্সাশ্রয়ে 
বাস করিতে লাগিল । একদণ? কোন মহাযশ। সিদ্ধ তথায় 
সমাগত হুইয়?, তদবস্ছ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমর! 
কি কারণে ছুঃখিত হইয়াছ। তাহাতে তাহারা সমবায় 
কছিলে+ সেই সর্ববজ্ঞানবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ পুণ্যভাক, -লিঙ্ক 
তাহাদের মহাপাপ অবগত হইয়া, করুণা পুর্রবক কহিলেন, 
তোমরা অমাসোম লংক্রমণে প্রয়াগ, পুর, বিখ্য।ত অর্ধ্য- 
তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বারাঁণনী নগরীতে গ্রমন কর । তথায় 
গঙ্গা সলিলে সর্বদা সান করিলে, মুক্তি লাভ করিবে । 
এবং পাতক পরিহ্ৃভ ও সর্ব শুদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই । 
শতিনি এইপ্রকার আদেশ করিলে, সকলে ভক্তিপুর্ব্ক 
প্রণাম করিরা।, তৎক্ষণাৎ কালঞ্র হইতে অমাসোম সমা” 
যোগে যথাক্রমে মহাপুরী বারাণনী, প্রয়াগ, পুক্ষর ও 
/অর্ধ্যতীর্ঘে গমন(করিল। তথায় বিহু, বেদশর্মা চন্দরশর্সা 
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প্রেবং গোত্র সুরাপায়ী ও পাপলদ্দন বঞ্ুঃল নকলেই উল্লিখিত 
বর সমাণষে গঙ্গালিলে শ। করিল | মহাযতে ! আন . 

মাত্রেই ব্রক্মহৃত্য1, গুরু ছত্য। ও গোহত্যাঁদি পাতক হইতে 

বিষুক্ত হইল। কিন্তু তত্তৎ তীর্থ সকল তাহাদের মহা" . 
পাঁপে লিগু হুইল । ' এবং সকলেই তজ্জন্য ত্বর্ণবর্ণ পরি- 
ত্যাগ ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া, পৃথিবী পর্যটটন করিতে : 

লাগিল। পর্য্যটন সময়ে তাহার! সমুদায় সুতীর্থেই আসান . 
করিল। তথাপি তাহাদের সলিলেও কুক্চবর্ণ বিদৃরিত 
হুইল না। অধিকন্ত, তাহার যে যে তীর্ঘে গমন করে, 
নেই সেই তীর্থই হুংসরূপ ও নিতান্ত ছুঃখিত হুইয়, 
তাহাদের অনুসারী হয়। এই রূপে অষষষ্টি তীর্থ হুৎস- 
রূপে নেই সকল মহ্থাতীর্থের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল । ভ্রমণ করিতে করিতে পাঁপক্ষয় মানসে মানসসরে?- 
বরে সমাঁথত হুইল । কিন্তু তথার আসান করিয়াও পাঁতক 
পরিহ্ৃত হুইল না। তাহাতে মানসনরোবর লজ্জায় আবিষ্ট 
হইয়া, তোমারই দৃষ্টপৃর্ব্ব পুষটকায় হুৎসরূপ ধারণ করিল । 
অনন্তর সকলে মিলিয়৷, উত্তর রেবাঁতীরস্থ পাপনাশন 
কুজ। সঙ্গমে গমন করিল । নেই সুর সিদ্ধ নিষেবিত সঙ্গমে 
ন্নানমাত্রেই সকলে পাপ হইতে মুক্ত ও ক্ষ্বর্ণ পরিহার 
পুর্বক শুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল । 

বস! হুৎসগণ যে যে তীর্ঘে গমন করে, সেই নেই 
তীর্ঘেই সান করে। তথাপি পাতক প্ররক্ষালিত হয় ন! 
দেখিয়া স্্রীগণ হান্ট করিয়াছিল। অনম্তর কুজার তেজৌো- 
বলে পাঁতক বিনষ্ট হইলে, তাহা'র। স্বয়ং মরিয়া গেল। 

এই রূপে জ্রীরূপধারিণী গুরুহুত্য। ও ব্রষ্টহ্ত্যাদি পান 



টিচিং. পাপন 

'নমস্ত বেরাকুক্জায় তম্মীভূত ও বিনষ্ট হুইলে, হংসরূণপা 

অফীবন্টি তীর্থ তাহাদিগকে নদীতটে পরিছাঁর করিল। 
যাছ! হউক, বন! এ সকল ভীর্ঘই মানসসরোবরে গমন 
করিয়াছিল, জানিবে | তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণ হং সচতুটয়ের 

' নাম শ্রবণ কর, প্রয়াগ, পুক্ষর, অর্ধ্যভীর্ঘথ ও বারাণমী ইছ1- 
রাই শাপণাশন হংসচত য় | ইহারাই ব্রদ্মহত্যার্দ পাপে 
অভিভূত হইয়া, পরিভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বহুতর তীর্থে 
নিতান্ত ছুঃখ সহকারে ভ্রমণ করিয়াও, ইছাদে ঘোর 
পাতক বিগত হুইল ন1। অবশেষে কুজ1 সঙ্গমে তাহ! 
'হুইতে যুক্তি ও শুদ্ধি লাভ করিল। সম্প্রতি প্রয়াগ দেব- 
রাজ' সমক্ষে লয়ুদায় পবিত্র তীর্থের রাজ। হইয়াছেন। কিন্ত 
যাব রেব! লক্ষিত না হয়, তাবতই তাছার। গর্জন করিয়। 
থাঁকে। রেবাই একমাত্র ব্রহ্মহত্যাদি পাঁতক বিনাশার্থ প্রতি- 
ভিত হইয়াছে । কপিল! লঙ্গম, কুজ। সঙ্গম, মেদনাদাসঙ্গম 
এই সকল স্ছানেই পরম পবিত্র পরম ধন্য রেবা অধিষ্ঠিত 
আর সর্বত্রই হুল্লভ। শৈবাগার ভূগুক্ষেত্র, নর্খদা ও কুজা 

সঙ্গম, মাহিয়তী, শ্রীকঞ্চ ও মণ্ডলেশ্বর কুত্রাপি এই রেব' 
সুলভা নছে। যাখ।! হউক, অশিবনাশিনী ঘর্ধর1 ও মহা- 
দেবী এই উভয় কুলের মধ্যে যেখানে সেখানে একবার মাত্র 
ক্লান. করিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অশ্বমেধ ফল লাভ করে। 
বন! তোমার পরিপৃচ্ছিত সমুদায় কীর্তন করিলাম । এই 
বলিয়া! ম্ধাপ্রাজ্ৰ কুপ্জর তৃতীয় পুত্রকে বলিতে আরস্ত করিল। 
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০০ 

কুগ্তর কহিল, বম! তুমি পর্যযটনপ্রনঙ্গে আস্চর্যযযুক্ত 

কি অপুর্ব্ব দেখিয়াছ, বল ॥ তুমি আহারার্থ উদ্যত হইয়া, 
এখান হইতে কোন্ দেশে গমন করিয়াছিলে এবং কোন্ 
মময়েই বা আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলে ? 

বিস্বল কহিল, মেরুপৃষ্ঠে আনম্দনামে এক কানন আছে। 
এ অরণ্য ফল পুষ্পময় দিব্য পাদপে পরিপূর্ণ, দেব খা 
সিদ্ধচারণ গন্ধবর্ষ কিন্নর উরগ ও স্ুরূপ অঞ্র1 সমুহে সমা- 
কীর্ণ, বাপী কুপ তড়াণ্ধ ও নদীনির্বরে প্রক্ষালিত, হুংস- 
কুন্দেন্দুনন্িত সহজ লহত্র বিমান ও অন্যান্য দিব্য ভাবে 
উদ্ভালিত, রমণীর গীত কোলাহল, বেদধ্ধনি ও ঘট্পদ শব্দে 
সর্বত্র মধুরায়মান, চন্দন চুত পু্পিত চম্পক ইত্যাদি বিবিধ 
বক্ষে অলঙ্কৃত, এবং নানাজাতীয় পকঞ্ষিনিনাদে সর্বদাই 
কোলাহলময়। তাত! এবংবিধ শোভা সম্পন্ন আনন্দকানন 
আমার নরনগোচর হুইল। তাহার-মধ্যে জলজন্ত্রনমাকীর্ণ 
২সকারগুবপরিপৃর্ণ পদ্মমৌগন্ধিক মবরভিত পবিত্র, সলিল 

সমাপন্ন সাগরোপম সরোবর শোভ। 5াইতেছে । এ সরোবর 
দেবগন্ধর্ব ও যুনিবৃন্দ এবং কিন্ত্র ও উ্গণণে পরিসেরিত | 
তথায় ষে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, বলিতে শক্তি হইতেছে 
না। কোন দিব্য পুরুষ ছত্রদণ্ড পতাকায় বিরান্মান কিন্নরগণে 

গীয়মান গদ্ধর্ব ও অগ্নরোগণে শোভমান |লর্বভোগায়তন 
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ফললসম্পন্ন দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়। নেই স্থানে সম'- 
গভ হইলেন। সাহার সর্ধাঙ্গে সর্র্বাভরণ শোভা, গল- 
দেশে দিব্যমাল্য, বক্ষঃস্থলে মহার্ঘ রুমাল; হস্তে হেম- 
খচিত ম্বুক্তাবলয় ও কন্কন, পরিধান দিব্যগন্ধি চন্দনলেপিত 
দিব্য বসন $ তন্ত্ববেদী মহানিদ্ধ খষিগণ তীহার স্তব ও 
অন্যা/ন্যের। গান করিতেছে । ভিনি রূপে অদ্বিতীয় এবং 
লমকক্ষতায় অদৃষটপুর্বব। ভীছার লমভিব্যাছারিণী পীন- 
শ্রোণিপয়োধরা রতিরূপা রমণীও তাহার সদৃশ রূপসম্পতির 
আধার। ফলতঃ, তাহার! উভয়েই রূপলাবণ্য মাধুর্য্য ও 
নর্বশোভাসম্পন্ত । 'আমার সমক্ষে বিমানে আগমন ও তাহা 

হইতে সবরোহণ করিয়া, সরোবর সান্নিধ্যে গমন করিলেন | 
অনন্তর নেই কমললোচন দল্পতী স্নানানস্তর মহাঁশস্ত্র গ্রহণ 
পূর্বক পরস্পরকে তদ্দারা আঘাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্ব 
পতিত হুইল এবং সেই শবরূপী আপনাদের দেহ হইতে 

মাংস উৎকিরণ পূর্বক অম্বতের ন্যাঁয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। 
তাহারা জীবিত অবস্থায় যেরূপ রূপ ও শোভালম্পন্ন লক্ষিত 
ভইয়াচিল, শব শরীরেও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল 
ন1।| অধিকন্তু, শস্ত্রে উহকীর্ণ হওয়াতে, শোণিত ধারায় 
পরিপ্লুত হইয়া, তহকালে তাহাদের মাৎস লাতিশয় শোভ! 

ধারণ করিল" তাহার। ক্ষুধায় নিতীন্ত আতুর হইয়াছিল | 
অতঞ্েব যাবহ্তৃপ্তি পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতে 

লাগিল। ভোজনাবসানে সরোবরসিল পান করিয়া, পুন- 

রায় এ্রক্কৃতিস্থ হইল এবং কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিল। 
ইত্যবনরে চারুলুক্ষণসম্পন্না রূপসৌভাগ্য সমলম্কতা হুইটী 

পলীলন! বিমানঞ্লোক্ণে আমার সমক্ষেই তথায় আগমন 
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করিল? তাছারদের আকার লাতিশয় ভয়ঙ্কর, বদনমগ্ডল 
দংজ্টাকরাল এবং দৃশ্য নিতান্ত ভীষণ |. তৎকালে সেই 
মহাবনে উল্লিখিত পতি পত্বী উভয়েও আপনার মাংস 
ভক্ষণ ও আনন্দে উচ্চৈঃস্রে হাস্য করিতেছিলেন ৷ তদ্জ- 
নে অগন্তুক স্্ীদ্বয় তাহাদিগকে দণঁও দাও বলিতে লাগিল। 
ভাত! আমি বনসান্রিধ্যে অবস্থান পূর্বক এই আশ্চর্য্য দর্শন 
করিয়াছি । প্রতিদিনই এইপ্রকার দেখিতে পাই। তাহার! 

প্রত্যহ উল্লিশিত রূপে মাংস উৎ্কিরণ করিয়া ভক্ষণ করে 

ঞ্রেবং তাহাদের শরীরও পুনরায় হৃসম্পন্ন হয় । এই ব্যাপার 
দর্শন করিয়া, আমার নিতান্ত বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। 
আপনার আদেশান্থনারে ভবদীয় সমক্ষে সমুদায় সবিশেখ 
কীর্তন করিলাম । এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া, প্রীয়মাণ চিত্তে 
নির্দেশ করুন, ষে পুরুষ স্ত্রীর সহিত বিমানে আঁগধন করি- 
লেন, যাহার রূপ দিব্য ও নয়নযুগল কমলসদৃশ, তিনি 
কে $? সেই মহামাংসভোজিনী স্ত্রাই বাকে ? আর ধে 
ভীবণাক্কৃতি ললনাযুগল উচ্চৈঃ হাপ্য করিয়া, বারংবার দাও 
দাও বলিতে লাগিল, তাহারাঁই বা কে? তাত ! আমার এ্রেই 
সংশয় ছেদন ও সমুদায় যথাযথ কীর্তন করিতে হইবে । এই 
খলিয়। বিজ্বল নিরন্ত হইল । 
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কুঞ্জর কহিল, শ্রবণ কর, যে জন্য তাহার তাদুশ হইয়া, 
স্ব স্ব মাংস ভক্ষণ করে, তাহার কারণ কীর্তন করিব। শুভা- 
শুভ কর্ণ্যই সর্বত্র কারণ তাহাতে সংশয় নাই। মনুষ্য পুণ্য- 
কর্মাবলেই সুখ প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্থ্ন অনুষ্ঠান করিলেই 
হু্ুত ভোগ করে। দক্ষব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বার! 
অগ্রে সুক্মনধন্ব বিচার ও স্থলধর্্ঘ পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক মনে 
মনে বিচার করিয়া, পরে কাধ্য করিবেন । তথাছি, সুমুর্তি- 
কার শিপ্পী অগ্নির তেজে রস আবর্তন করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ 
ভাপ প্রদান করে, তাহাতেই ধাতু বিশুদ্ধ হইয়া! থাকে । 
বস! রলের পঞ্কত। ও ভোগানুসারেই ধাতুর সৌন্দর্য্য 

২ঘটিত হুয়, তাহাতে সংন্দেহ নাই । সংসারে কর্খই প্রধান 
এবং বীজরূপে পরিবর্তন করে । ক্বিকার ক্ষেত্রে যাদৃশ 
বীজ বপন করে, তাদ্বশ ফলপ্রাণ্ড হয়, ইহাতে সংশয় কি ? 
সেইরূপ যেমন কর, তেমনি ফলভোগ হুইয়। থাঁকে । আমর! 
সকলেই কর্মের বশ | কর্থ্ুই দায়াদ, কর্ম ই সন্বন্ষী বান্ধব এবং 
কর্তই পুরুষের সুখহুঃখের একমাত্র প্রেরক । সুবর্ণ বা রজত 
বথারপ নিয়মিত হয় লোকে পূর্ব কর্মের বশান্থ্গ হুইয়া, 
তদন্ুরূপ ভোগ বরিয়া থাঁকে। জীব যখন গর্ভশব্যায়, তখনই 
তাহার আয়ুঃ কর্ম, চরিত্র, বিদ্যা ও নিধন এই পাচ্ী সৃষ্ট 

“ইয়া থাকে। কর্তা ষেরূপে যৃৎপিওযোগে যাঁছা যাহা ইচ্ছ। 
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নির্বীণ করে, সেইরূপ পুর্বকৃত কর্ধথ কর্তার প্রতিপন্ন হয়। 
জন্তর স্থাবরত্বঃ তিধ্যকত্ব, পক্ষিত্ব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, অথবা 

দেবত্ব সমুদায়ই স্বকর্ণ্মবশে সংঘটিত হইয়া! থাকে ; সেইরূপ 
তাহাকে আত্মবিহিত সুখ হুঃখও শিত্য ভোগ করিতে হয় । 

গর্ভশষ্যায় অবস্থিতি করিয়াও, জন্মান্তরীণ ভোগ জ্ঞানের 
পরিছার হইবার জঁভভাবনা নাই। কোন ব্যক্তিই বল ব৷ 
প্রজ্ঞা দ্বার] পুর্বক্কত কর্মের অন্যথা করিতে সমর্থ হয় ন!। 
অতঞেব কশ্মুই সংসারে সকলের প্রধান । 

যাছ1 হউক, বস! তুমি আনন্দকাননে তাহাদের দারুণ 
কর্বিপাঁক দর্শন করিয়াছ । এক্ষণে উভয়ের পুর্বচ্সিত 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভারতভূমি কর্মভূমি 1 এখানে 
পুণ্যা্দির অন্থুষ্ঠান করিলেই, স্বর্গাদি স্ব স্ব ভূমি ভোগ 
করিতে পার যায় । মহাভাগ ! চোঁলদেশে স্বাহু নামে 

রাজা আছেন । তিনি রূপবান্, গুণবান্, বীর্ষযবান এবং 
পৃথিবীতে সাঁদৃশ্যবিহীন। বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবগণের প্রতি 
তীছার ভক্তি ও প্রীতির সীম। নাই । ত্রিবিধ কর্মানুষ্ঠানে 
মধুনুদনের ধ্যান করিয়! থাকেন । কোন সময়ে তিনি অশ্থ- 

মেধাদি যজ্ঞের অন্তুষ্ঠানে প্রব্তভ হইলে, তদীয় পুরোধা 
€জমিনী তাহারে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাঁজন্ ! দ্বারা 
সুখলাভ হয়, তাদৃশ উৎকৃষ্ট দান বিভরণ” করুন | _দান” 
বলেই লোকের হুর্গাতি দূর হইয়া থাকে । দানই সুখ ও 
শাশ্বত যশঃপ্রাপ্ডির নিদান $ দান বলেই মেঙ্দিনীমণ্ডলে অতুল 
রীর্তি সম্পন্ন হয়। মতদিন কীর্তি পৃথিবীনুত বিরাজ কে, 
ততদিন কর্তার স্বর্গরাম হয়। ফলত নন অতিশয় হু্ষর 

বলিয়া পরিগণিত | কেন না, সচরাচর সকলে ইনার 
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ও & : গয়ুপুরহ! 

অনুষ্ঠান করিতে পারে না। অতএব সর্ধদ। সব্বপ্রযত্তে দান 

কর। কর্তব্য ॥ 

নুবান্থ কহিলেন, দ্বিজোতম ! দান ও তপন্ত। এই ছুয়ের 
কোনী অভিশয় ছুক্ষর এবং অতিশয় পুণ্যফল সম্পাদন 
করে, নির্দেশ করুন । 

জৈমিনী কছিলেন, রাজন্ ! পৃথিবীতে সর্বলোকসাক্ষিক 
সৃছ্ফরতর বিষয় অনেক প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়। যায়। 

দেখুন, ধনার্থে লোভমোছিত হুইয়।, লোকে প্রিয়তম প্রাণও 

পরিস্থার, সাগরে ব1 বনে প্রবেশ ও কেহ কেহ অনায়াসেই 

ধনির দাসত্ব করে । এবং কৃষি প্রভৃতি বহুতর ক্লেশ স্বীকার 

করিয়া! থাকে। এইরূপে ছুঃখার্জিত অথ” প্রাণ অপেক্ষাও 
গ্ররীয়ান.। তাহার পরিহারও নিতান্ত হর | বিশেষতঃ 
যে অর্থ স্যায়ান্থনারে অর্জির্জিত, তাঁহছা! কখন পরিত্যাগ কর] 

যায় না। কিন্তু এই অর্থ বিধিবত শ্রদ্ধা! সহকারে সৎপাত্রে 
দান করিলে, তাহার অস্ত হয় না । এই শ্রাদ্ধ ধর্খ্বের আত্মজ' 

দেবী স্বরূপ; লমুদায় বিশ্বের উদ্ধার ও পবিত্রতা! সম্পাদন 
করে। অধিকন্তু ইহ। সাবিত্রী, গ্রসবিত্রী ও সংসার সমুদ্রের 
পাঁরকত্তরী। শ্রদ্ধাতেই ধর্দের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এবং 

অনুরাগী নিষ্ষিষ্কন মুনিগণ শ্রন্ধ! ভাবেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। 
রাজন! সংসারে ভিন্ন ভিন্ন অনেকবিধ দান আছে! তন্মধ্যে 
অন্নদান অপেক্ষা প্রাণিগণের গতিবিধায়ক অন্য দান লক্ষিত 

হয় না। এই জন্য পয়ঃসহ অন্নদান করা একান্ত কর্তব্য ? 
বলিতে কি, ইহুপোঁকে বা পরলোকে অন্নের পর দান নাই । 
এই অন্নদান লোকের উদ্ধার, যঙ্গল ও সুখ সম্প্রাপ্তির ছেতু । 

“শ্রদ্ধা পূর্বক বিশুদ্ধ চিতে সৎপাত্রে অরনগগান করিলে, যজ্ঞের 
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_ একপদ ফল লাভ হয়। মু্িমাত্র বা গ্রাসমাত্রও অন্দান 
করিবে। তাহার ফল অক্ষয় হুইয়! থাকে । ম্বতাবতঃ 
আস্তিক পুরুষ পর্বকাল প্রাপ্ত হইলে, শ্রদ্ধ৷' ও ভক্তি সহ্থ- 
কারে ব্রাঙ্গণকে ভোজন করাইবেন। এক জনকেও ভোজন 

করাইলে, তাহার নিত্য ফল ভোগ ছইয়! থাকে । পূর্ব জন্মে 
তক্তি পূর্বক একবারও পাত্রসাৎ করিলে, জদ্মান্তর গ্রহণ 

করিয়া, নিত্য অন্ন ভোগ করিতে পারা যায়। যেব্যঞ্কি 

খ্রাঙ্গণদিগকে নিত্য অন্ন দান করে, তাদের মিষ্টান্র পান 

" কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। এই অন্ন প্রাণরূপ ও অন্ত হইতে 

সমুদ্ভুত, সন্দেহ নাই | সেইজন্য বেদপারগ কবিগ্ণণ ইহ! 
দান করেন। যাহার) অন্নদান করে, তাস্থার। প্রাণ দান 

করে। মহারাজ ! আপনিও প্রত লহ্ুকারে অন্নদান করুন। 

রাজা এই প্রকার শ্রবণ করিরা পুনরায় জ্ঞানপণ্ডিত 
ন্জমিনাক জিজ্ঞাস করাতে প্রত ষ্টীলেন | 

উননবতিতম আধা, 

এ আসিপা প্র ও জু 

হ্ববাহু কছিলেন, দ্বিজমতম 1 সম্প্রত্তি স্বর্গের গুণ সকল 

নির্দেশ করুন। আমি নিঃসংশয়ে তৎলমস্থ পরিপালন 
করিব। ১৯ ্ 

জৈমিনি কহিলেন, ম্বর্গে নন্দন প্রস্তুতি বিবিধ রমণীয় 
দিবা পবিত্র উদ্যান আছে। এ লকল উদ্যান. সর্বকাম শুত- 
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নম্পূন্ন এবং সর্বককাম ফলবিশিষ পাদপ পরম্পরায় সমন্তাৎ 
পরিশোভিত । এতদ্যতীত, তথায় ষে সকল দিব্য কাম- 

শমী বিচিত্র বিমান আছে, তৎসমস্ত অগ্দরোগণে নিষে- 

বিত, তরুণ আদিত্যের ম্যায় উজ্জ্বল বল, চন্দ্রের হ্যায় সাঁতি- 
শয় শুভ্র, সুবর্ণময় শয্যাসনে পরিরত এবং যুক্তাজালে সমুদৃ- 
ভামিত | তত্রত্য অধিবালীগণও সর্বথ' সর্বকাম সম্বদ্ধিমান্, 

সাতিশয় স্থুকৃত সম্পূন্ন এবং সুখহুঃখবিবর্ভ্জিত হুইয়।, যগ৷ 

স্থখে বিচরণ করে । নাস্তিকগ্ণণ, চৌরগণ, অজিতেক্ডিয়গণ, 
নৃশংসগণ, পিশুনগণ, ক্ৃতত্মগণ ও অতিমানিগণ তথায় গমন 
করিতে পারে না । যাহাদের সত্য আছে, তপস্যা আছে। 

সৌর্ধ্য আছে, দয়া আছে, এবং ক্ষমা আছে; যাহার। 

যাজ্জিক, ও দানশীল, তাহারাই স্থান প্রাপ্ত হয়। অধিকস্ত, 
তথায় রোগ নাই, জর! নাই, স্বৃতুযু নাই, শোক নাই, হুঃখ 
নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণ1 নাই, এবং কাহার হানিও দেখিতে 

পাওয়া যাঁয় না । রাঁজন্ ! এইরূপ বহুবিধ গুণ স্বর্গে অব- 
স্থিতি করে । 

প্রেক্ষণে তথায় যে সকল দোষ আছে শ্রবণ করুন । স্বর্গে 

শুতকর্ম্বের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হুইয়৷ থাকে। কিন্তু কোনরূপ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, ইহাই তাহার মান দোষ । 
অপিচ, দীপ্িমতী প্রজ্ত্রী। দর্শন করিয়!, অসন্তোষ উপস্থিত 

হুইয় থাকে । কর্শের ক্ষয় হইলেই সহল। পতিত হুইতে 
হয়| ইহুলোকে যে, কর্ণ কর" যায়, তাহারই ফলমাত্র ভোগ 
হইয়! থাকে । এেইরূপে এই পৃথিবী কর্মভূমি এবং স্বর্গ 
তাহার ফলভূমি বলিয়া! পরিগণিত হয় 

স্ববান্থ ক্ছিলেন, আপনি স্বর্গের মহান দৌঘ লমন্ত 



ভূমি খণ্ড। ৪৯১ 

$ কীর্তন করিলেন । এক্ষণে অন্যান্য শাশ্বত গুণ সমস্ত 
বর্ণন করুন । 

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মনদন পর্য্যস্ত দোষ 
সমস্ত অবস্থিতি করে। এইজন্য মনীষিগণ স্বর্গ প্রা্ডির অভিলাষ করেন না। বাহা৷ ব্রহ্মদনের উপরিষ্ঠাৎ, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। এ পদ কল্যাখর, সনাতন ও সর্ব! 
দোষহীন। বিষয়াত্ম জ্ঞানহীন পুরুষগণে তথার যাইতে 
পারে না। যাহারা দস্তী, লোভী, বিদ্রোহী ও ক্রোধ পরায়ণ, 
তাহাদেরও গমন সুলাধ্য নে । শির্ল, নিরহঙ্কার, নির্ধন্, 

 নিয়তেন্দ্িয়, ধ্যান ও যোগ নিরত সাধুগণই তথায় স্থান প্রাণ্ড হয়েন। যাহা জিজ্ঞাঁনা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন 
করিলাম । 

পৃথিবীপতি সুবাহু স্বর্ণের গুণ সমস্ত এই প্রকার শ্রবণ 
করিয়া, বদতাৎ্বর মহাতাগ জৈমিনিকে কহিলেন, যুনে ! 
আমি ন্বর্ণে গমন করিব না, এবং তাহার ইচ্ছাঁও করি না। 
সাহাতে পতন আছে, তজ্জন্য কন্মান্ষ্টানে আমার প্ররত্তি 
শাই। অতএব আমি কখন দান করিব ন]। যেহেতু? দানফললাভ হইলে, পতিত হইতে হয় | একমাত্র ধ্যান- 
যোগ দ্বারা আমি কমলাপর্ির আরাধন। করিবৃ। তাঁহাতেই 
আমার তদীয় লোক প্রাপ্তি হইবে। স্বর্গে প্রয়োজন নাই । 

জৈমিনি কহিলেন, রাজন! আপনি যাহা! বলিলেন, 
তাছা। মত্য ও পর্বশ্রেয়ঃ সম্পন্ন । তথাপি, নরপতিগণ 
দানশীল হইয়া, মহাষজ্ঞের ষজন করেন এব: যজ্ছের 
আদিতে ও অস্তে বস্ত্র তামুল, কাঞ্চন, ১৩ গো গ্রভৃতি 

, সর্বপ্রকার দান করিঘ্কা খাঁকেন। সেই যজ্ঞের প্রভা্রে 
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০ পশ্মতুডীণ। 
ন্ রর * ্ | | 

 সীছাঁদের বিষুদলোক প্রাপ্তি এবং দাঁনবলে পরমতৃপ্তি ও 
সম্তোধ সম্পন্ন হয় । ভাবিয়া দেখুন, তপোধনগ্ণ অপার 
বতী ব্রাহ্মণকে বিভাগ অন্থসাঁরে এক গোগ্রাসও প্রদান 
করিয়া থাকেন। ফলতঃ অন্নদান করিবে তাহার সমুচিত 
কলভোগ হয় এবং ধাতৃষ্যাক্ষু বিহীন হুইয়া, বৈকুণ্ে গমন 
করিতে পার। যায় । অতঞেব আপনিও স্তায়ার্ভজিত ধন 

বিতরণ করুন। দান বলেজ্ঞান এবং জ্ঞানবলে নিদ্ধি লাভ 

করিতে পারিবেন | যে ব্যক্তি এই উৎ্কুষ্ণ প্ুণ্যাখ্যান শ্রবণ 
করেঃ তাহার সর্বপাপ বিযুক্তি ও বিষুলোক প্রাপ্তি হয় । 

ননভিতম অধ্যায় 

মুবাহু কহিলেন, ব্রহ্মন্! কীর্দবশ কর্থে নরকলাভ আর 
কীদৃশ কশ্খে স্বর্থ ছয়, কীন্ন করুন | 

টজমিনি কহিলেন, যে দ্বিজ লোভমোহিত হইয়া, ব্রাঙ্মণ্য 

পুণ্য বিনর্্জন পুর্বক কুক্মে উপজীবিত হয়, তাহার নরক 
ইঘটিত হয়! যাহার! পরুষ, পিশুন, অভিমানী, অনৃত- 

বাদী, এবং অনগল প্রলাপ প্রয়োগ করে, তাহারাই নরক- 
গামী। যাহার। পরস্বহরণ, পরদূষণস্ুুচন ও পরস্ত্রীতে রমণ 

করে চলত | যাহার] প্রাণিগণের গ্রাণ- 
হিংসায় নিরত, এবং গ্রব্রজ্যাবনলিত, তাহারাই নরকগামী | 
ফ্মহার। স্বরূপ, তড়া, বাপী ও মরোবর ভেদ করে, তাহারাই 
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মরকগীমী। যাহার! বিপর্যয় সময়ে স্ত্রী; শিশু, ভূত্য শু 
অতিথি বর্জন পিতৃদেবাদ্ির উচ্ছেদ করে, তাছারাই নরকু- 
গামী | যাহাঁর। আদ্য পুরুষ ঈশাম স্বরূপ সর্বলোক্মহেশ্বর 
কষ্টের চিন্তা না করে, তাহারাই নরকগাঁমী | যাহার! ব্রাঙ্গণ, 
গে, কন্যা, সুছাদ, সাধু ও গুরুর দুঁঘক, তাহারাই নরকগামী। 
যাহার। কান্ঠ, শঙ্কু, শুল বা অশ্ম দ্বার বিদ্ধ করে, তাহারাই 
মরকগামী | যাহার ক্ষেত্র, বৃত্তি, গৃহ* প্রীতি ও প্রসাদ 
ছেদ করে তাহারাই নরকগ্ামী | যাহাঁর। শাস্তের শিশ্পের 

ও শরাঁসনের কর্ত। ও বিক্রেতা, তাহারাই নরকগ্ীষী | 
যাহার! অনাথ, বিকল, দীন, রোগী, রুদ্ধ, ইহাদের প্রতি 
অন্গুকম্পাবিহীন, তাহারাই নরকগামী | 

যাহার! হোঁম+ জপ, সান ও দেবার্চনার তৎপর এব 

অদ্ধাশীল ও মহাত্মা, তাহারাই স্বর্শগীমী | যাহারা শুচি ও 
বাস্থদেবপরায়ণ হইয়া, শুচিদেশে বিঞ্ুগায়ত্রী পাঠ করে, 
আদরপুর্বক, লর্বদ। মাত? পিতার শুশ্রষা করে, দিবা নিদ্রা 
ত্যাগ করে, এবৎ কাহারও এগ্রতি হিংসা করে না, তাহারাই 
স্বর্গগামী । যাহারা সর্বংসহু, সর্বাশ্রয়, সহজ্মপরিবেষ্টা, সহ- 

অদ, দাতা, দাস্ত, যৌবনস্থ হইলেও জিতেক্তরিয়, ধীর, যাহার? 
সুবর্ণ, গৌোষ্ঠ, অন্্র ও বস্ত্র দান করে, শত্রুর দোষ প্রখ্যা- 
পন করে না, প্রত্যুত গুণরাশি কীর্তন করে, বাহার! যাচিত 
হইয়। দর্শন করে ও দাঁন করিয়। না! বলে, তাছারাই স্বর্গ 
গামী। বাঁহার। দানফল কামন! পরিত্যাগ করে, পরের জ্ত্রী 
দেখিয়া! সন্তগত না হয়, বিমৎসর ও প্রফুল্ল হইয়া সকলের 

অভিনন্দন করে, যাহার? স্বয়ং উৎপাদন পূর্বক রস্য, রল ও 

নিবেশন লকল অন্যকে প্রদান করে, এবং ক্ষুধ! তৃষ্তা ও 
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শ্রমকাঁতর হুইয়াও ভাগপুর্বক পান ভোজনাদি করিয়া থাকে, 
তাহারাই স্বর্থণামী। যাহারা বাপী, কুপ, তড়াগ, বেশ্ম, 
পানাশয় ও উদ্যান প্রভৃতির কর্তা, যাহারা অনতেও সৎ, 
অনার্জবেও সার্জব, শত্রতেও মৈত্রী সম্পন্ন, যাহার! যস্মিন 
কম্মিন্ কুল জন্ম! হুইয়াও বন্ুপুত্র শতায়ু, সানুক্রোশ, ও 

আদাচার, যাহার। সর্বথ। এক মাত্র ধর্ম কর্ম ঘ্ারাও দিবস 

সার্থক করে, আক্রোষ্টা ব। স্তোতা উভয়কেই তুল্য দর্শন 
করে, যাহাদের আতা শান্ত ও সংযত, যাহার? দক্স্যভয়ভীত 

ব্রোক্গণ জ্্রী ও সার্ধের সর্বতে।ভাবে রক্ষা করে 5 গঙ্গ।, পুর 

বিশেষতঃ প্রর়াগে পিতৃপিঞ্ু প্রদান করে, যাহারা ইন্দ্িয়- 
গণের অবশ্য ও সব্বথ! লংযমনিরত, যাহারা লোভ ক্রোধ ও 

ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই স্বর্মগামী। যৃক মতকুণ 
ও দংশ প্রভৃতি জন্তব ঘকল তুদ্দিত করিলৈও যাহার] পুত্রবৎ, 
তাহাদের রক্ষ' করে, মন ও ইক্ড্রিয় নিগ্রছে সর্ধথা নিরত 

হুয়, পরাপকারে প্ররত্তি পত্রিার করে অজ্ঞানবশতও 

, দ্ষণোক্ত' বিধির লঙ্ঘন করে নাঃ অর্ধপ্রকার ঘন্ব সহি ও 

দমণ্ডণের পরতন্ত্র হয়, সর্বতৌ ভাবে বিশুদ্ধ হইয়া! মন বাক্য 
ব1 কর্শেও পরক্জ্রী রমণ করে না, সত্বগুণের অনুসারী হইয়া, 
নিন্দিত কর্খ পরিত্যাগ ও বিছিত কার্যের সাধ্যান্থুসারে অনু 

সটান. করে, তাহারাই ন্বর্গগামী হয়। রাজন! আপনার 
নিকট তত্বান্থনারে সমস্তই কথিত হুইল। কর্ম্নবশতই ছুর্গতি 
সুতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ! যাহার! পরের প্রতিকুলত' 
করে তাহাদেরই 'সুছঃসহ ঘোর নরক লাভ হয় । আর যাহার! 
অস্থকুল হইয়া, জীবন ধারণ করে, তাঁহার! সুখাবছ স্থির 
সুক্তি প্রাপ্ত ছয় 1 
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কুগজঁর কহিলেন, সুবান্থু জৈমিনিভাষিত ধর্খাধশ্ম গতি 
শ্রবণ করিয়া, মুনিলৌোকে গমন করিলেন। তথায় গধন 
করিয়া, দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন না! প্রত্যুত, অতি 
তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অভিভূত হুইলেন। তাহাতে তীহ্ছার 
আত্মা অতিমাত্র পীড়া অন্থুতব করিতে লাগিল । এইরূপে 
ক্ষুধ! তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর হইয়া, হবধীকেশের অদর্শন 

জন্য তাহার ছঃখ আরও বর্ধিত হইল। 
সত কছিলেন, বন্ুধাধিপ স্থুবাহু প্রিয়তমার সহিত ঞ্রেই 

প্রকার একান্ত ছুঃখিত, নিতান্ত আকুল ও ক্ষুধাকাঁতর হইয়া, 
ব্যাকুল চিত্তে ইতন্ততঃ ধাঁবমাঁন হইতে লাগিলেন । তাহার 
শরীর সর্বাভরণে ভূষিত, রক্তুচন্দনে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালায় 
উদ্ভাসিত, হীর কুগল ও কষ্কণে তুশোভিত, এবং রতুমালার 
গ্রদীপ্ত। তৎকালে তিনি পাঁতক পরম্পরায় পীড্যমান ও 
সুখ ছুঃখে সমাবিষ্ট হুইয়! সমস্তাৎ বেগভরে গমন করিতে 
করিতে প্রিয়ঙমাকে কহিলেন, বিষ্জলোকে আঁপিয়াও ভগ- 
বাঁন্ মধুনুদনের সাক্ষাৎ পাইলাম না; আমি ষে এত পুণ্য 
করিলাম, তাহার মহৎ ফল ভোগ হুইল না। ইহার কারণ 
কি? ইহাতেই আমার অতিশয় ছংখ বোঁধ হুইয়াছে। এদিকে 
কুধ! অতিশয় বর্ধিত হুইয়। উঠিতেছে। কি করি, কোথায় 

যাই ॥ 



৪৯৬ পরাধুরাখ । 

মহিষী কহিলেন, রাজন! সত্য বলিয়াছেন, ধর্মের কিছু- 
মাত্র কল নাই । বেদশান্ত্ে ও পুরাণ সকলে ব্রাহ্ষণগণ ধাছার 
পাঠ করেন, যদীয় নামোচ্চারণ মাত্রে সমস্ত দোষ দূরীভূত ও 
ঃখ শোক তিরোছিত হয়, এবং মহাত্মাগণ যাহার ধ্যান 

করিয়া! থাকেন, আপনি মেই দেবদেব মধুুদনের সর্বথা পুজ! 

করিয়াছেন! কিন্তু তাহার ফল ত কিছুই দেখিতেছি না| 
এখনও বাসুদেবের সাক্ষাৎ হুইল না; বলিতে কি, ক্ষুধ! 
ও ভৃষ্চায় মহাশোষ উপস্থিত হইতেছে । 

কুগ্জর কহিল, প্রিয়তমাবাক্যে সুবানুর ইক্ড্রিয় নিতান্ত 

আঁঞ্ুল হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি শ্রমনাশন পরম পবিত্র 
আশ্রম দর্শন করিলেন | এ আম চারুগঞ্ধি শ্রীথণ্ড ও 
অন্যান্য সর্বকামনমন্থিত বিবিধ জাতীয় দিব্য বক্ষে প্রিব্বত ; 
হংন কারণডব নিনাদিত পদ্ম কুলার স্ুরভিত স্থনির্মুল সলিল 
সম্পন্ন পরম সুদৃশ্য বাঁপী, কুপ ও তড়া অযুহে আকীর্ণ 
তত্ত্ববেদী খষি, খবিশিষ্য, যোগী, যোগীন্দ্র, সিদ্ধ ও দেবগণে ' 
পরিসেবিত, বিকমিত কুহ্ুমশোভায় সর্বদা জাজ্বল্যমান ও 

নিরতিশয় প্রতিভায় সুধ্যের হ্যায় আলোক সম্পন্ন; জুবাু 
পত্ভীর সছিত এবংবিধ পৃণ্যপরিপুর্ণ ঝোগপউরবিরাঁজিত 
যোগীসনে অধিনিবিষ্ট পর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, বৈষ্ণবগণের অগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব আতি 
মহতী দ্বীপ্তিতে নিরতিশয় বিরাজমান হুইয়। সুর্ষের ন্যায় 
গ্রতিভা। ধারণপৃর্বক ভক্তি মুক্তি প্রদাত। হৃধীকেশের ধ্যান 
করিতেছেন । উদদর্শনে তিনি প্রিয়তমার লহিত ঘারে প্রবেশ 

করিয়াই প্রণাম করিলেন ॥ মহাস্ুভব বাঁমদেব রাজাকে 

'সন্ত্রীক প্রণা করিতে দেখিয়া, প্রথমতঃ আশীর্বাদে উভয়ের 
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অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর পবিত্র আসনে উপবেশন 
করাইয়া, অর্ধ পাঁদ্যাদি সহকারে সবিশেষ পৃজ1 সমাধান 
পুর্ব্বক নেই মহাঁভাগবত মহারাজ সুবাহুকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন, রাঁজন্ ! আপনি বিজ্ধর্মনজ্ঞ বিষুণভক্ত নরোভম, 
ইহা আমার নিঃলন্দিগ্ধ পরিজ্ঞাত আছে। এক্ষণে পতীর 
সহিত সুখে আনিয়াছেন ত ? 

সববান্থু কহিলেন আমি নিরাময় বিষ্জলোকে নিরাময় 
আগমন করিয়াছি । অধুনাঃ যে দেবদেব ভক্তগ্রিয় জগন্রাথ 
জনাদ্দনের পরম ভক্তিনহরুত অরাধন! করিয়াছিলাম, সেই 
সুরপতি কমলাপতির কিরূপে সাক্ষাঁ হইতে পারে? নিদারুণ 

ক্ষুধা! ও তৃষ্ণ! আমারে অতিশয় কাতর করিয়াছে দেখুন। 
জজ্জন্য কোন মতেই শান্তি বা সুখ লাভ হুইতেছে না । এই 
কারণে আমার অতিশয় ছঃখ উপস্থিত হইয়াছে! যদি প্রসন্ন 
হুইয়! থাকেন, ইহার হেতু নির্দেশ করুন । 

বাষদেব কহিলেন, বাঙ্ন্! আপনি ভগবান বান্ুদেবের 
ভক্ত এবং সর্বদ1 পরম পবিত্র ভক্ভিমাত্র উপচাঁরে সেই 
সর্বজ্ঞ মধুস্দনের বিনা টৈবেদ্যে পুজা ও আরাধন] করিয়া- 
ছেন, সন্দেহ নাই। কিন্ত কখন কোন ব্রাহ্মণকে একমাত্র 
অন্নও প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ একাদশী প্রাপ্ত 
হুইয়াও তাহারে ভোজন করান নাই,অথব! পাঁরণ-সময়ে মেই 
বিঞ্কে উদ্দেশ করিয়া, কখন অন্ন দান করেন নাই। এই 
অন্ন অম্নৃত রূপে সর্বদা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করে। কটু, 
তিভ্তঁঃ কথায়, মধুর, অল্প ও ক্ষার ভেদে ওষুর্ধি সকল নানা 
প্রকার । সমস্ত ওষধিই পুষ্টির হেতু অগ্নতবরূপে উৎপন্ন 
হইয়াছে । অতএব অন, বাগুন ও ৪ষধি নমস্ত, সম্যকরূণে 
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পরিপাক করিয়া, স্বছক্তে বিঝুণরূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ, অভিথি 
ও পিভৃদিগকে প্রদান করিয়া, পরে স্বজ্জনবর্ণের, ভোজন- 
ক্রিয়। সম্পন্ন করিবে | তননস্তর স্বয়ং অন্ত ভোজন করিবে । 

অন্ন অযতের সমান । যাহার অন্নের অভাব নাই, তাহার 
আবার ছঃখ কি? রাজন্ ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণ ইহার] 
ক্ষেত্র স্বরূপ । ক্লুষক যেরূপ আপনার কৃষি নির্বাহ করে, 

মনুষ্য তদ্ধেপ বিপ্রময় ক্ষেত্র কর্ষণ করিবে । এ বিষয়ে মন 
ও বুদ্ধি বষভ স্বরূপ । সত্য ও জ্ঞান উভয়ের আশীঃ এবং 

শুদ্ধ আত্ম প্রভেদ। এই নকল গ্রহণ করিয়। বিপ্রনামক মছা?- 
ক্ষেত্রে প্রত্যহ বপন করিবে । তাহাতে সমস্ত পাঁপ স্ফ,টিত 
হুইয়া যাইবে | রাজন্ ! ক্লুবক যেরূপ ক্লুতোদ্যম হুইয়?, উপ্ত 
প্রপাধন করে, তদ্রেপ শুভ বাক্যে ব্রাঙ্গণের প্রসাধন করিবে | 
সমুদয় তীর্ঘ ও কাল ঘনরূপে বর্ষণ করিলে, ক্ষেত্র বপন 
যোগ্য ছয় ঃ ক্ষেত্রী সেই সময়েই বপন করিয়। থাকে ॥ তন্দেপ 

ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলেই, অন্নদাান করিবে । ক্ষেত্রী যেরূপ উপ্ত 
বীজের ফন ভোগ করে, দাতারও সেইরূপ দানভোগ সম্পন্ন 
হইয়া! থাকে । এবং ইহাস্ুত্র পরম তৃপ্তিলাভ হয়, তাহাতে 
পন্দেছ নাই । কলতঃ দেব দ্বিজাতি ও পিতৃগণ ক্ষেত্র 

স্বরূপ । এক্ষণে আপনি ষেরূপ্ শুভাশুভ কর্ম করিয়াছেন, 
তাহার তাদ্রুশ ফল ভোগ করুন। কোন মতে ইহার অন্যথ। 
হইবে না । আপনি পুর্বে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিভৃদিগকে কথন 

মিষ্টান্ন পান প্রদান করেন নাই । কেবল স্বয়ং সুভোজ্য 
ভোজন ও গিষ্ঠ। মধুর সুস্বাছ পান করিয়াছেন এবং তী।হা- 
দিকে ন। দিয়, অগ্নত সম্ভব অন্নে স্বীয় শরীর পোষণ 
করিয়াছেন, দেই জন্যই ক্ষুধায় পীড়িত হুইতেছেন 1 এবৎ 



আশনার মহিষীও ক্ষুধায় অতি কাতর লক্ষিত হইতেছেন (ই 
প্রক্ষণে এখান হইতে গমন করিয়া, পৃথিবীভে নিজ রী 
পাঁতিত করুন । ? 

স্ববান্থ কহিলেন, মহাভাগ ! রাজ্জীর লছিত কত রর 
এইরূপ করিতে হইবে এবং তদনস্তর কিরূপ অনুগ্রহ হইবে | 
বলুন । 

বামদেব কছিলেন, মহামতে ! অন্ন ও পানীয়দান করিলে, 
স্বর্গে মহানুখভোগ এবং পাপপীড়া নিরারুত ছইয়! থাকে । 
মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদিও দান না করে, কিন্তু ম্বত্যুকাল 
উপস্থিতে সর্ববশ্বদান করা! বিখেয় ৷ গাঁদিতে অন্নদান করিষে, 
ষে ব্যক্তি অন্ন, জল, ছত্র, উপানৎ, সুশোভন জলপান্র, ভূমি, 
কাঞ্চন ও ধেস্থু এই আটগ্রকার দান করে, স্বর্গে ভাঙার 
কষুধাতৃষণাদি ভয় সংঘটিত হয় না। অন্নদান জন্য যে পরম- 
তৃপ্তি উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষুধা হইবার সত্ভাবন1 নাই ঞ্রেবং 
তীব্রতর পিপানাও সহা করিতে হয় না। উদক দান করিলে, 
এইরূপ, ছত্রদান করিলে ছায়?, উপানৎ দান করিলে বাহন, 
ভূমিদান করিলে, সর্বকাম সহিত মহাতোগ এবং গ্লোদান 
করিলে, রলপুষ্কি, লর্ধব কাল স্ুখভোগে অধিষ্ঠাম ও পরম 
তৃপ্ডিলাভ হইয়। থাকে, এ বিষয়ে সংশয় নাই । কাঞ্চন দান 
করিলে, রোগহীন ছুঃখহীন, সখ ও সন্তোষ সম্পন্ন এবং 
শুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট হওয়া যায়। রত্ব দান করিলে, শীল, 
রূপ ও ভোগ লাভ হয়। স্বত্যুফালে আপনি কিছুই 'প্রঙ্গান 
করেন নাই | : তজ্জন্য ক্ষুধায় কাতর হুনতেছেন। :ইঞ্াই 
আপনার কশ্ম বশান্থগ কারণ নির্দেশ করিলাম।'. লোকে 
ন্বেরূপ বর্ম করে। তদদুদপ ভোগ করিয়। থাকে ! 
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৯৮ সুবাহু কছিলেম, সুনিল ! ক্ষুধায় আমার শরীর শুষ্ক 
পরিগাঃ নিতান্ত পরিভূত হইতেছে । কি রূপে এই ক্ষুধার শাস্তি 
ও দিছুইবে,. এবং যেরূপে দারুণ কর্মের পরিপাক হইতে পারে, 

তাছার প্রায়শ্চিত নির্দেশ করুন্ | 
বামদের কহিলেন, কিছুতেই আপনার প্রায়শ্চিত্ত নাই। 

পর্ধবথ| কর্খের সদৃশ ফল ভোগ করিতে হুইবে। যেখানে 
আপনার শরীর পতিত হুইয়।ছে, প্রিয়ার সহিত সত্বরে 
তথায় গমন এবং নেই অক্ষয় দেহ ভক্ষণ করুন! 

পাজ। কহিলেন, দ্বিজসতম ! কত দিন সন্ত্রীক এইগ্রকার 
অনুষ্ঠান করিব বলুন । 

বামদেব কহিলেন, বাহৃদেবাখ্য মহাপাভকবিনাশন মছা- 
স্তোত্র কর্গোচরে পতিত হইলেই, তোমার মুক্তি লাভ 
হইবে । আপনাকে সম্ুদায়ই কহিলাম, এক্ষণে এ্রেখান 
হইতে গমন করুন । 

কুীর কছিল বৎস ! এেইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, মহামতি 
স্ুবান প্রিয়ার সহিত শরীরমাঁংসভক্ষণে প্ররত হইলেন । 
নিত্য: উহা তক্ষণ করেন $ নিত্য উ্থা পর্ণ হয়। এইরূপে 

উভয়ে তাহা ভক্ষণ করিতে লান্বিলেন। নরপতি যে ঘে 
সময়ে স্বীয় দেহ ভক্ষণ করেন, মেই নেই সময়েই ললনাগণ 
যে ছ্বাস্য করিয়৷ থাকে, তাহা শ্রবণ কর | প্রজ্ঞ! ও মহা- 
অন্ধ! নরপতির চরিত দেখিয়াই এরূপ হাস্য করেন । লোকে 
যদি এই অদ্ধার পৃর্য্যমাণ হুইর়া, শ্রদ্ধাসহকারে সম্যকরূপে 
অন্ন কপ্ননা করিয! বিকুদর উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, 

তাহা হইলে, ক & পান ভোজন সম্প্রৎ ও পরম সুখ লাভ 
করিতে পারে | যাহা হউক, নরপতি বজ্ঞ:শবের ন্যায় স্বীয় 
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মাংদ ভক্ষণে এ্রবৃত হইলে; শ্রদ্ধ| তাহা দর্শন পুরধ্বক এই 
'বঙগিয় হাস্ত করিয়া উঠে, যে, এই পাঁপ চেতন বিষুলোকে 
বান করিয়্াও ভার্ধ্যার সহিত স্বীয় দেহ ভক্ষণ করিতেছে? 
এ বিষয়ে আমার লঙ্গ গ্রঙ্গ নাই। অয়ি নুবাছে! ! ঘে 

তোমারে মোহিত করিয়াছিল, * এক্ষণে সেই মঁছামোছ 
কোথায়? এবং যে লোভ এই মোঞ্কের সহিত মিলিত 
হইয়া, তোমারে তমৌগর্তে নিপাতিত করে, সেই বা অন্য 
ছঃখ সঙ্কটে পরিব্যাণ্ড তোমার পরিত্রাণ করিতেছে ন! 

কেন? তুমি যেরূপ দাঁনমার্ধ পরিত্যাগ করিয়া লোভমার্দে 
রবত্ত হইয়াছিলে, অধুনা ভারধ্যার নিত তৃণং ক্ষুধিত হইয়া, 
তাহার ফল তোগ কর। শ্রন্ধা এই বলিয়। প্রিয়ার সহিত 
ক্ষুধার্ত সুবান্কে উল্লিখিত কারণে উপহাম করেম। আর 
ভীমৰ্প ভয়াবহ নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাই দেহি দেহি বলিয়। 
বারংবার তাহার নিকট মাংন গ্রার্থন। করিয়া থাকে । বম! 

তোমার জিজ্ঞানিত সমুদায় কছিলাম। আর কি বলিতে 
হইবে বল। 

বিজ্বীল কছিল, তাঁত ! নরপতি বদ্দার। বিঞুর পরম পদ 

মোক্ষপদ লাভ করিবেন, সেই বাসুদেবাধ স্তোত্র নির্দেশ 
করম । 
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১] ০ 

বহাভাগ বিজ্ঞল এইপ্রকার শুভ বাক্য প্রয়োগ করিলে, 

বদভাংবর কুগুর অর্বর্লেশবিনাশন সর্বাশ্রয় বিধাঁতি। হাষশ- 

কেশকে প্রণাম ও ধ্যান করিয়া, বাহাদেবাখ্য স্তোত্র কীর্তন 

করিল। এ স্তোত্র মোক্ষের দ্বার, সর্বাশ্রয়প্রদায়ক ও সুখ- 
সম্পন্ন, এবং শান্তি নাধন, পুফিবর্ধন, নর্বকাম প্রদান, জ্ঞান 

বিচ্জান সম্পাদন ও পুণ্য বর্ধিত করিয়া থাকে । বিস্বল 

পিতার প্রকাশিত এই অপ্রমেয় অন্ুতম স্তোত্র সম্যকরপ 
অবধারণ ও জ্ঞান গোঁচর করিয়, পরিগ্রহ করিল। তখন 

কুঞ্জর তাছাকে পঙন্বোধন করিয়া কহিল, বৎম। তৃমি এখান 

হইতে জত্বরে গমন ও ভূপতির পাপ বিনাশার্থ তদীয়্ 
চ্গৌঁচরে এই স্তোত্র পাঠ কর। তিনি আমার কথিত এরই 

আত্মছিভতকর স্তোত্র শ্রবণমাত্র ভগবানের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ 

জ্ঞানময় হইবেন, তাতে সংশয় নাই । 
অনন্তর লঘুবিক্রম বিজ্বল পিতাকে আমন্ত্রণ ও ত্বত্রিত 

পদে.আনন্দকাননে গমন পূর্বক রক্ষশাখায় সমাবিষ$ হইয়া, 
স্বীয় কার্ধ্য লাধনার্থ উদ্যম প্রকাশ পুরঃসর বিমানবিহারী 
নরপতির অপেক্ষা করিয়া রছিল এবং মনে মনে চিন্তা 

করিতে লাগিল,“নরপতি স্ৃবানু প্রিয়ার সহিত কোন্ লময়ে 
নমাগত হইবেন 1" আমি তাহারে এই স্তববলে তৎক্ষণাৎ 

মাংস তক্ষণ গাঁতফ ছুইতে নিযুক্ত করিব । ড্ঞানধান বিস্বগ 
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খ্রেইপ্রকার চিন্ত! ৮ এমন সময়ে কিন্কিনীজাল- 
সঞ্চিত ঘণ্টাবরনিনাদিত বেণু বীপায় মধুরায়িত দেবগন্ধর্- 
সংযুক্ত অগ্মরোগণপর্িরবোষ্টিত অর্ককামনুসম্বদ্ধ দিব্য বিমান 
সমাগত হইল। নরপতি প্রিয়ার সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত 
[ ছিলেন। তৎক্ষণাৎ সম্ত্রীক অবরোহণ পূর্বক তীক্ষ. শত 
আদান করিয়া, শব কর্তনে যাবৎ প্ররতত হইলেন, ভাঁবৎ 
বিজ্বালও দমাধান সহকারে কছিতে লাগিল, অয়ি দেবোঁপম 

প্ররুষশার্দল ! আপনি যে কাধ্য করিতেছেন, ইহা অতি 
নির্ঘণ | অতি নৃশংনও ইহার অনুষ্ঠানে সক্ষম নহে. 
আঁপনাঁর একি বিধি বিপর্যয়! কি জন্য আপনি বেদাচছার- 
বহিভূতি এই হৃক্কত সাহসিক কর্তধে নিত্য প্রত হইয়া, 
থাকেন। ইহার কারণ কি, সমুদায় সবিশেষ কীর্তন 
করুন! 

মহারাজ তুবাহু মহাত্মা! বিজ্বলের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রিয়তম তাক্ষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! যুগ সহজ বাহিত 
করিলাম; কেছ কখন ইহার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করে নাই। 
যাহা হুউক, ইহার এই সর্বছঃখবিনাশন শান্তিময় শুভবাক্য 
শ্রবণ করিয়া, মদীয় পীড়িত হৃদয়ও আনন্দিত ও নিতাস্ত 
হসুক হুইল? অন্তঃকরণে শান্তি সঞ্চারিত হুইল, এবং 

. আহ্কাদও বিকনিত হইয়া উঠিল। এই ব্যক্তি কে*নর কি 

গন্ধ, ইত্্র কি মুনিশ্রেষ্ঠ। দেব কি দিদ্ধা। অথবা আর 
কেহ হইবেন । ্ 

পতিপরায়ণ। তাক্ষী প্রিয়তম কর্তৃক গ্রহ প্রকার আভা- 
পিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, শাথ ! 'অঃপনি লত্য-বলিয়া- 

 £ছন.? ই অতি আশ্চর্য্য, মদীয় চিত্তও আপনার অস্থ" 
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বর্ন করিতেছে ॥ ইন্জি কে; পক্ষিরূণে আমাদিগকে িক্ঞানা” 
করিলেন ? " - * 

. স্ুবাহ্থু এই প্রকার অভিহিত হুইয়?, বন্ধাগুলি রে 
পক্ষকে কহিতে লাগিলেন, অর পক্ষিরপধারিন্ মহাভাগ 1. 
আপনার স্বাগত | আমি ভাধ্যার সহিত অবনত মন্তকৈশ 

আপনার চরণারবিন্দদন্ বন্দন। করিতেছি. ভবদীয় প্রলাঁদে' 

আমাদের কল্যাণ হউক । আপান কে পুণ্যকূপে পুণ্য বাক্য 

প্রয়োগ করিতেছেন ? | 

বিজ্বল কহিল, আমি শুকজাতিতে উৎপন্ন হুইয়াছি ॥+ 

কুঞ্জর আমার পিতা ;) আমি তাহার তৃতীয় সম্ভান, নাঁষ 

বিজ্বল | আমি দেবতণ, গন্ধর্ব অথবা লিদ্ধ নহি । প্রাতি- 

দিনই তোমারে এই জুগুস্সিত অন্ুষ্ঠানে প্ররত দেখি । সেই 
জন্য জিড্ভান! করিতেছি, আর কতদ্দিন এই হুঃনাহুস কর্ম: 
বিধান করিতে হইবে । 

রাজ! কহিলেন, পুর্বে বামদেব যেরূপ কহিয়াছেন, তদন্থ্- 

সারে বাসুদেবাখ্য স্তোত্র শ্রবণ করিলেই, আমার ভুগতি 

হইবে । অয়ি বিহ্গম | সেই মহাত্মা তপোধন এই প্রকারই 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাহা হইলেই আমি ০ 
হইব, সন্দেহ নাই 1 

'বিজ্বল কহিল, আপনার জন্য আমি পিতার পৃ'জ। করিস 

ছিলাম ) তাহাতে তিনি আমারে সেই স্তব উপদেশ করেন। 
এক্ষণে, বলিতেছি, শবণ করুন। এই বাশ্থদেবাভিধাঁন 
স্তোত্রের ছন্দ ত টুপ, নারদ খধি, ও*কার দেবতা শর্বপাপ 
বিন চর লাঁধনার্থ ইহার বিনিয়োগ হইয়া খাঁকে.ঃ 
বিসিস্লারঘ)। গান, পুণ্য স্বরূপ, বেদজ্ঞ। চলিননিনুজি বিদ্-ও;. 
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ধ্রার'মধার, দেই প্রাণরূপী বানুদেবক্ে নমক্ষার? : বিনি 
নরের অংবান অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, মহোদয়, নিণণ গুণবাঁম 
ও পরমেশ্বর সেই ইত্যাদি । যিনি মোহের-উদ্ভবক্ষেত্র, মহা” 
রূপ মোহপ্রেরণ ও মোহবিনাশ করেন এবং সমস্ত সংসার* 
ই করেন, লেই গুণাতীত ইত্যার্দি। ঘিনি পর্ধত্র গমন, 
ভূতগণের ভুতি বর্ধন ও ঘম্ৰ নির্থরণ করেন, সেই পরম 
গতিম্বরূপ ইত্যাদি । যিনি গীতিপ্রিয়, সামগ, সন্ধব্ব, শুভ* 
স্বরূপ, ও প্রণবরূপ, সেই ইত্যাদি । যিনি বিচার ও বেদ" 
রূপ, যিনি যজ্ঞাখ্য ও বজ্ঞবল্মভ এবং ষিনি সব্বলোকের 
যোনি ও ও'কাররূপ, সেই ইত্যাদি । বিনি লংসারাণবমগ্ন 
জীবগণের তারক ও নৌকাঁরপে বিরাজমান, সেই হরি 

ইড্যাদি। যিনি একরপ হইলেও, অনেকরূপে সর্ধবভূতে 
অধিষ্ঠান করেন, যিনি কৈবল্যরূপ পরমধাম, সেই ইত্যাদি । 

যিনি সুন্ষম, তুন্ষমতর ও সুন্মমতম, যিনি শুদ্ধ নিগ্ণ ও গুণ* 
নায়ক, যিনি বেদস্থান ও.গাঁকৃতক ভাব সমুহের অনাস্রাতঃ 
ইত্যাদি। দেব, দৈত্য; উরগ, ও বিহজমগণ বাহার স্তব ও 
অঙ্চন) করে, এবং অমর ও যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, 

নেই পরম কারণ ইত্যাদি । যিনি ব্যাপক, বিশ্ববেত্তা, পরম 
বিজ্ঞান, শিব, শিবগুণ, শুভ্র ও শান্ত স্বরূপ, সেই পরম ঈশ্বর 

ইত্যাদি । যদীয় মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়। ব্রহ্মাি” সুরেশ্বরগণও 
ধাহাকে জানিতে পারেন না, নেই পরম শুদ্ধ মোক্ষদার 

ইত্যাদি। যিনি আনন্দ কন্দ, শুদ্ধ হংস, পরাবর, নেই গুণ- 
নায়ক ইত্যাদি । যিনি পঞ্চজন্া, সুর্য প্র্তৃনুদর্শন, গদ? ও 
পদ্মে বিরাজমান, সকলের প্রভু লেই দেবধূদুদেবের শরণ 
গ্রহণ ফরি। - যিনি বেদেরও বেদ, স্বগুণ, গুণের আধার ও 



ধরদূযান 
চরাচরের অধিষ্ঠাতী, সেই ইত্যাদি । উত্তরও হুধ্য পরম 
তপজ্ঠাঁবলে ধীহার স্বরূপে গ্রতিভাভ হয়েন, যিনি নতৌ- 
ঘণ্ডলে-ও দ্বর্গমণ্লে পরিব্যাণ্ড হইয়া, দেবগণের দৃডিমার্ে 
বিচরণ করেন, নেই ভ্রিবিক্রমের বিশ্ববিকাশক কেশপটল- 
পরিশোভিত দেবছুল্লভ বিরাট দেছে নমস্কার করি । 

ভ্রিনবতিতম অধ্যায় 

স্ুত'কহিলেন, নরপতি সুবাস এই গ্রকার পরম পবিভ্রঃ 
পাঁপবিনাশন, পৃণ্যময়, নিরতিশয় শুনবেন ও কল্যাণময় এবৎ 
ধন, পুরাণ ও নুজাব্য স্োত্র শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র নুখী 

_হুইলেন। তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হুইল। 
তখন তিনি ভার্ধার লহিত পাপবন্ধবিমুক্ত হইয়া, দেবতার 
হ্যায় হুন্দররূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 
এঁ সময়ে প্রীশখচক্রা্জ গদাদি ধর্তা দেবদেব বাসুদেব 
সসিদ্ধা ব্রক্মাণ ও দেবগণে পরিরত হইয়া, সেই নিষ্পাপ 

মরপতি সন্গিধানে লমাগত হুইলেন। তদীয় লমভিব্যাহাঁরে 
নারদ, ভার্গব, ব্যান, মার্কওেয়, বাল্মীকিনামা! বিষু) ভক্ত 
খবি, ক্ষ্দন, এবং অন্যান্য বিকুপ্রিয় হরিপাদান্ুগ 
'ভক্তিনিষ্ঠ বিগতকম্মষ পরম ধার্মিক ভাগবতবরিষ্ঠ খধিগ্নণ 
আগরমন.করিলের্ণ। হুতভুকগ্রমুখ দেবগণ এবং ব্রদ্ধা ও 
মছাদেবও তথায় সমাগত হুইলেন। সকলেই বাদুদেখ্র: 
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' প্ররিচর্য্য। পূর্বক অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন | অনস্তর গন্ধ- 
বররাজাদি দিব্য সুগায়ক সকল পরমার্থসম্পন্ন সুত্রে দিব্য 

মধুর মনোজ্ঞ গান, এবং খধিগণ দেবগণের সহিত পবিত্র 

বাক্যে নরপতির স্তব করিতে লাগিলেন । তখন বাসুদেব 
মনোহর বাঁক্যে কহিলেন, রাজন্ ! স্বথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। 
আমি তাহাই প্রদান করিব । 

রাজ তদীর় বাক্য শ্রবণ পুর্বক পুরোভাগে অবলোকন 

করিলেন, অসুরারি যুরারি শখ, চক্র, গদ+ পদ্ম, খড়গ রত 

জ্বল কঙ্কন হার ও অন্যান্য মহান আভরণ সমস্ত ধারণ 
করিয়া, স্ত্রীর সহিত বিরাজ করিতেছেন । তাহার ব্ণ 

নীলোৎপলের ন্যায়, প্রভ। স্ুধ্যের হ্যায়, দেহ দিব্য চম্দনগন্ধে 
আমোদিত, দেবগণ তীহার লেব। করেন । তিনিই পরম 

ঈশ্বর । দর্শনমাত্র সুবাহু অকুত্রিম ভক্তিভরে ভূমিগত হইয়া, 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অনন্তর জয় উচ্চারণ করিয়া কহি- 

লেন, জুরপতে ' অমি সর্বদাই আপনার দান ও কির । 

আপনার ভক্তি ও ভাবনা কাহাকে বলে, অবনত নহি । 

আমি যারপরনাই পাপাত্সা। এই স্থানে উপস্থিত আছি। 
এবং সর্বদ। শরণ গ্রহণ করিয়াছি । আমারে শানন করুন । 
যাহারা আপনার অন্থগত, তাহারাই ধন্য | যাহার সমাহিত 

চিত্তে মাধব ও কেশব বলিয়। সর্ধবদ+ ধ্যান করে, তান্ছারাই 
হুনিশ্বীল হইয়া, ভবদীয় চরণারবিন্দমার্থ-শির্ঘত টবকণে উপ- 
নীত হয় । যাহারা সমস্ত তীর্থসলিলে পরিল্লীত হুইয়া, মস্তক 
ঘবার আপনার পুজ; বছন করে, তাঁখারু» নিখিলপাভক- 

বিযুক্ত হুইয়া, পরমানন্দে ভবদীয় ধাম শা । আমার 
ভাব নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, ভিসা নাই । তবে 
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কাহার পুণ্য প্রসঙ্গে পাপাত্মা আমারে বর দিতে উদ্যত 

হইয়াছেন । | 
হরি কহিলেন, রাঁজন্ ! তুমি বিজ্বলের নিকট যে মহাপাপ 

বিনাশন পরমপবিত্র বানুদেবাখ্য শ্রবণ করিয়াঁছ, তাছাতেই 
আমার প্রতি তোমার ভক্তি সম্করি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে মদীয় লোকে অভিলষিত ভোগসস্ভার ভোগ কর । 
স্থবান্ু কহিলেন, গ্রভে। ! দীন আমাকে যদি বর দান 

বিধেয় হয়, তবে অগ্খ্রে বিজ্বলকে উত্তম বর প্রদান করিতে 

হইবে । 

হরি কহিলেন, বিজ্বলের পিত। জ্ঞানগপ্ডিত কুঞ্জর অতি- 

শয় পুণ্যবান্। যেহেতু, সে সর্বদাই বানুদেবাখ্য জপ 
করিয়া থাকে 1 পুত্র ও প্রণরিনী সমতিব্যাহারে তাহার মদীয় 

গেছ প্রাপ্তি হইবে । ফলতঃ এই স্তব জপ করিলেই তাহাকে 
মভাঁফল প্রদান করিব । 

তগবান্ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজ। 
কহিলেন, এই পরম পাঁবন স্তোত্রের সফলত]। বিধান করুন । 

বাসুদেব কহিলেন, ব্রাঙ্গযুগে ইহ। শ্রবণ করিলে, মানব- 

গ্রণ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ভজ্রতায়ুগে এক 
মাসে, দ্বাপরধুগে ছয় মানে এবং কলিযুগে শ্রবণ করিলে 

এক বৎনরে স্বর্গ ও বৈষ্ণবগতি লাভ করিবে । যে ব্যক্তি 

আান করিয়া, ত্রিকাল বা এককাল জপ করিবে, তাহার 
সমস্ত কামনাই সুলিদ্ধ হইবে । ইছা। জপ করিলে, ক্ষত্রিয় 
বিজয়ী, বৈশ্য ধ্ধান্যে অলঙ্কত, শুদ্র সুখী এবং অন্ত্যজ 
পাপ ভারে দা পাইবে। ফলতঃ মদীয় ক্যোত্র গ্রসাদে 
মন্ুষ্যর অনংশগ্লিত নর্বধকামসম্বদ্ধি ও লর্ধ্বসিদ্ধি সম্ৎপন্ন 
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হইবে । শ্রান্কাঁলে ভোঁজ্যণাঁন ব্রাঙ্গণ খীহায়ে ইহা! পাঠ 
করিলে, পিতৃগণ তৃপ্তি হয়া, বৈষ্ণব লোকে গমন করিয়া 
থাকেন। ব্রাহ্গণ বা ক্ষত্রিয় তর্পণান্তে জপ করিলে, তদীয় 
পিতৃগণ হৃষটমানসে অম্বত পাঁন করেন | হোম বা! যজ্ঞ মধ্যে 

ভাঁবভরে জপ করিলে, বিদ্বসযুহ নিরারৃত ও সর্বসিদ্ধি 
স্থসম্পন্ন ছয় । বিষম হুর্গম স্থানে, নিংহ ব্যাত্রাদি সঙ্কটে 
অথবা চৌরভয়ে উচ্চারণ করিলে, শান্তি লাভ হয়, সন্দেহ 

নাই। রাঁজঘ্বারে অথবা অন্যান্থি ছুর্গম সময়ে ইহার অর্থ 
করিবে । এবং ক্রোধ বিবর্জিত হইয়া, ব্রন্ধচর্ধ্য বিধানে 
সান করত বাস্ুদেবের গুজ। করিয়া, তিল তগু.ল দ্বার আজ্য 
মিশ্রিত দশাংশ হোম বিধান করিবে? এইরূপ প্রতি ক্লে 
ধ্যান সহ ছোম করিলে, আমি ভূত্যের হ্যায় তাহাদের পার্শ্ব 
কখন পরিত্যা্থ করি ন।। কলিষুগ উপস্থিত হইলে, এই 
স্তোত্র বিনষ্ট হইবে । তৎ্কালে দেবভক্তি প্রনঙ্ষে যে 
কোন ব্যক্তিক্ ইহা! উদয় হইবে, তাহারই সর্ববকামলস্বদ্ধি 
স্থসম্পন্ত্র হইবে | রাজন! শ্রবণ কর, এেইরূপে আমি এই 
স্তোত্রের সফলতা! বিধান করিলাম | ব্রহ্মা ইছা নির্াণ ও 
রুদ্র ইহা জপ করেন । ইন্দ্র ইহার প্রভাবে ব্রহ্মহত্য। পাঁতক 

হুইতে বিষুক্ত ছয়েন । দেব, খবি, পিদ্ধ ও বিদ্যাধরাদি 
সকলেই আয়ুইসিদ্ধিফলপ্রদ এই স্তোত্রের -পুজা করিয়া 
থাকেন । যেব্যক্তি জপ করে, সেই পুণ্য, ধন্য, দাঁত ও 

পুত্রবান্ হয়। অতএব বিচারণাপরিশুহ্য হইয়া, ইহ! জপ 
করিবে | ' এক্ষণে ভার্ধ্যার সহিত মদীয়-স্থাঞ্রু আগমন কর। 
এই বলিয়! তিনি হস্তাবলঙ্বন প্রদন করিছ্ট, ছুন্দুভি লকল 

নিনাদিত ₹ুইয়! উঠিল ; গন্ধর্বগণ ললিত গানে প্রবৃত্ত হুইল, 
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অগ্নরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া, নৃত্যা। দন্ত করিল ? দেবগণ পু্প- 
রাশি বর্ষণ করিতে লানসিলেন, এবং খবিগণ বেদস্তোজ্রে 
প্রবতত হইলেন । অনন্তর দয়িতার সহিত মহাবাহু স্বাস্থ 
তখবানে লীন হইলেন! তাহাতে ক্ররলিদ্ধগণ তাহার 
প্রশংন। করিতে লানিলেন । তদ্দর্শনে বিজ্বল অতিশয় তুষ্ট 
হুইয়া, যেখানে পিতী। মাতা ও সোদরবর্গ, তথাস্ব সমাগত 
ইল । 

চতৃর্নবতিতম অধায় 

স্থৃত কছিলেন, যেখ।নে পিত1 অবস্থিতি করিতেছেন, 
বিস্বল বরলাভানন্তর তথায় আগমন করিয়া, এথমে তাহাকে 
প্রণাম করিল ! অনস্তর তীয় সমক্ষে প্রসন্ন হৃদয়ে বাসু- 
দেবাখ্য স্তোত্রের শমন্ত বভান্ত এবং বাসুদেব যেরূপে আগমন 
করিয়া রাজাকে বরদ!ন করেন, তাহাঁও বিশেষ কীর্তন 
করিল। কুঞ্জ শ্রবণ পৃর্ববক নাতিশয় পুলকিত হইয়া, তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া কিল, বন! তুমি ভগবানের কীর্তন 
করিয়া, সেই রাজাকে মু ক্রও পরম উপক্কত করিয়াছ। এই 
বলিয়া নে সেই দেবলম পুত্রকে আশীঃ প্রয়োগ পরঃসর 
অভিনন্দন ও ব্ধরৎবার প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ 1 আপনার . নিকাঁট উল্লিখিত মহানুতক টবকবগণের অমগ্র 
চন্ধিত কীর্তন করিল্লাম । .আর কি বলিব, নির্দেশ কর । 
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বেণ কছিলেন, দেবদেৰ শখ্বগক্রগদাধর ! আপনার কথ! 
শ্রবণ করিয়া, আমার স্পৃহা পুনঃ পুনঃ বর্ধিত হইতেছে । 
অতঞ্রেব অনুগ্রহ পূর্বক, মন্ধাত্বা কুঞ্জর চতুর্থ পুত্রকে বাছা! 
বলিয়াছিলেন, নির্দেশ করুন । 

ভগবান কহিলেন, শ্রবণ কর, কুঞ্জরচরিত বর্ণন করিব । 
এই পবিভ্র পাপনাশন আখ্যান শ্রবণ করিলে, গোসহজ্র 
দুআ আন যকত আকার জীপ ॥ 

পর্চখনবভি-্মা আধা: 

স্ুত কহিলেন, দেবদেব হৃধীকেশ তুক্গনম্দন বেপকে যে 
পাঁপনাঁশন মক্ষল আখ্যান নির্দেশ করেন, সেই পুণ্যদায়ক 

কুঞ্জরচরি তকথ! কীর্তন করিব, শ্রবণ করুন । কুগঁর পরম 
পুলকিত হইরা, চতুর্থ পুত্রকে আহ্বান করিয়। কহিল, বস 
কপিঞ্জল ! কি অপুর্ব দর্শন ক রয়াছ, বল। তুমি ভোজনার্থ 
ধান হুইতে কোথায় গমন করিয়াছিলে। তথায় যদি 
কোন পুণ্য দর্শন করিয়া থাক, নির্দেশ কর ।”, 

কপিঞ্জল কহিলেন তাত ! যে অপুর্ব দর্শন করিয়াছি, 
কেছ কখন দর্শন ব শ্রবণ করে নাই, আমিও কাহার নিকট 
শ্রবণ করি নাই। এ্রেক্ষণে বলিতেছি, ট্াপনি, জননী ও 
ভ্রাতৃগণ সকলেই শ্রবণ করুন| কৈলাম্বনামে এক পর্বত 
আছে! উহ লমুদার় পর্বতের শ্রেন্ঠ, ধবলবর্ণ ও চক্দ্রনপ্নিভ, 
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এ্রেবং বিবিধ ধাতুতে আকীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষে উপশোভিত 
ছাজাঁর পবিত্র সলিলে প্রক্ষালিতঃ লপদ্ম সহজ জলাশয় ও 

ংলসাঁরদ লেবিত বিবিধ দিব্য 'নদী সহজ্রে অলঙ্কু ত। 

উহার শিখর দেশে পুণ্যদারিনী গঙ্গ। প্রবাহিত হইতেছেন ॥ 
অধিকন্তু, উহ্ছ৷ ধনরত্তে পরিপুর্ণ কলকুহৃমলম্পন্ন হরিৎ বৃক্ষে 
বিরাজিত, কিন্রর ও অগ্দরোগণণে পরিব্যাপ্ত, গন্ধর্ব চারণ ও 

অমরগণনে নিষেবিত, দিব্য অরণ্য ও নিব্যভাবে অমাযুষ্ট, 

বিবিধ দিব্যগন্ধে আমোদ্িত, দিব্য বিহঙ্গমগণের কলনিনাদে 

মধুরার়িত, ষটপদগণের মধুরশব্দে প্রতিপ্বনিত, কলকণ্ঠ- 
কুলের কলরবে অর্বত্র শৌভাসম্পন্ন, এবৎ গণকোটিনমা- 
কুলিত ও মহাদেবের মন্দিরম্বরূপ নাতিশয় শোভ? পাই- 

তেছে। উহার শিলে:চ্চয় সমুদয় পরমপুণ্যময় ॥ লিং, 
সরভ, কুঞ্জর, শ।খাযবগ, ও নানাজাতীয় মণ তথায় বিচরণ 
করিতেছে । বায়ু গুহাযুখে প্রবেশ করিয়া হুস্কাররোবে 

গভীর গর্জন করিতেছে । গুলিন্দ ভিল; কোল ও পুণ্যাস্মা। 

মানবগণ ইতস্ততঃ বাঁন করিতেছেন । কন্দর* কুট, সানু, 
বিবিধ পুস্পবন, ওষখি, অত্ত্যুচ্চ শেখর ও অন্যান্য বহুবিধ 

কৌতৃকমঙ্গলে নেই পুণ্যধামসমাকুল পুণ্যরাশি মহাগিরির 
সাতিশয় শোভ। সমুৎপন্ত্র হইয়াছে । 'অধিকন্ত গঙ্গার উদক 
প্রবাছের পক্তনশব্দে উছ। সর্বদাই শব্দময় ও হর্ষময়। অদ্য 

আম্মি সেই শঙ্করগৃহ সুধাবিমল ঠকলাঁসে গমন করিয়াছিলাম । 
সেই স্থানই অদৃষটপৃর্ব আশ্চর্ধ্য দর্শন হুইয়াছে ? শ্রবণ করুনৃ 
সমস্ত বলিতেছি & 

হিমালট্য়র /পুণ্যযহোদয় শিখরভাখে যে ভাগীরখীর 
বেগনংঘোষিভবিমিশ্রিত সুশীতল ক্ষীর প্রবাহ ধরাতলে 
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নিপতিত হইতেছে । উহা! কৈলাস শিখরে গমনপুর্বক লষ- 
ধিক বিস্তার ধারণ করিয়াছে । তাহাতে দশযোজন পরিমাণ 

গজাহুদ উৎপন্ন হইয়াছে । উহ্বার জল সাতিশয় পবিত্র । 
এবৎ হুৎলগণ সর্বত্র [মণ পূর্বক দিব্য মধ্চুর সমন্বরে সর্বদ! 
শব্দ করাতে, সেই হৃদ সাতিশয় শোভাধারণ করিয়াছে। 

মছামতে ! তাহারই তীরদেশে শিলাতলে আসীন হুইয়ণ* অব- 
লোকন করিলাম, এক রূপরাশি ললন রোদন করিতেছে । 

তাহার রূপ দেখিয়! বোধ হুইল, এই ললন! অনিল পত্তী 
স্বাহাঃ অথব। ইন্দ্রানী অথব। মহাঁভাগ রোহিণীও নহছেন। 
কেন না, ইহার রূপ, গুণ? শীল বাদৃশ, অভ্রর1 বা। অন্যান্য 
দিব্য যুবতীপ্ঞরধি কখন তাদৃশী রূপলক্ষণ সম্পতি দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তাত। তাহার সর্বদাই 'বিশ্ববিমোহুন। 
এঁ কন্যা শিলায় আসীন! হুইয়, হুঃখাকুল চিত্তে তৎ- 
কাঁলে রোদন করিতেছিল ॥ সে একাকিনী ও আত্মীয় স্বজন 

বিহীনা । করুন স্বরে ষে যুক্ত সহিত অস্রাশি বিসর্জন 
করিতেছেঃ তৎুসরোবরের মহাসলিলে পতিত হওয়াতে 

সুনির্শুল পদ্ঘ সকল সম্পন্ন হইতেছে! এবৎ ভাগীরখীর 
প্রবাহ মধ্যে বিক্ষিণ হইয়া, বেগভরে ইতস্ততঃ গমন করি- 

তেছে। তাত! এই প্রবাহ, অত্যুচ্চ হিমালয় হইতে বিনি- 
রত হইয়াছে । ভগ দ্বার সর্বরত্বা্য সুচারুকন্দর বিশিষ্ট 

যোজন বিস্তীর্ণ হৎদকুল সমাঁকুল জল বিহজম সমাকীণ 

টৈলাস শিখর সলিল পুর্ণ হুইয়াঃ বিরাঁজ করিতেছে। বিবিধ 
বর্ণ চিত্রিত উল্লিখিত পদ্ম সমস্ত তথায় অর্ঠিঠান পূর্বক মুুনি- 
বৃন্দ নিষেদিত সুনির্খবল গঙ্গোদক প্রব্ণছে সে হুইয়।, 
সৌরভ বিস্তার স্কারে সাতিশয় শোভা ধাঁরণ (করিয়াছে, । 
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তাহার মধ্যে মধ্যে ছংস সকল ক্রীড়া করিতেছে । তাত! 
দেব ও টৈত্যগণের পরম পৃজনীয় মহাদেব এই ত্য 
পর্বতে সর্বদা অধিষ্ঠান করেন। 

যাহা! হউক, তথায় জটাভার সাক্রাস্ত কোন পুণ্যাত্ব! 
দিগহর ধষি আমার দি বিষয়ে নিপতিত হঈলেন। তিনি 
নিরাধার, নিরাঁহার, তপঃ প্রভাবে অতীব বর্ধিত, ও অতি- 
শয় কশাঙ্গ। তাহার হস্তে দণ্ড সমুদায় এক্গ প্রত্যঙ্গ তন্ম- 
ভূবিত, এবং শীর্ণ গলিত শুকপত্র নকল তাহার এক মাত্র 
ভক্ষ্য। অধিকন্তু, তিনি অতিশয় তপস্বী, নৃত্য গীত বিশা- 
রদ ও মহাদেবে তক্তিমান্। ছঃখিত ভাবে গঙ্গাভীরে আনীন 
হইয়া, অশ্রগ্জাত কমনীয় কমলরাজি সঙ্কলন পূর্বক মহেশ্বরের 
পৃজা করিয়া থাকেন। এবং কখন তদীয় অগ্রে গান, কখন 
ব সৃত্য করেন । নেই মহাভাগ তৎকালে তথায় সমাগত 
হইয়া, করুণ ম্বপে রোদন করিতে লাগিলেন | তাত 1 আমি 
এই অপূর্ব দর্শন করিয়াছ। যদি অবগত থাকেন, প্রসন্ন 
হইয়া, কারণ নির্দেশ করুন। এই মহাঁভাগ! নারী কে,কি 
জন্য রোদন করিতেছে । .আর নেই পুরুষই বা কে, নর্ধদা 
মহাদেবের গুঁজা করিয়! থাকেন। আমার এই অন্দে 
কারণ মিরাকরণ করিতে হইবে । মহামনা কপিঞ্জল এই 
বলিয়া, পুনরায় পিতৃপ্রণামপুরঃনর বিনিরত্ত হইল। 
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কুঞ্জর কহিল, বন! তোমার পুষ্ট সমুদায় কীর্তন 
করিব। ইহাতে উভয়েরই গৌরব সমুৎ্পর হইয়াছে । 

একদা প্রষদোভম! মহাদেবী পার্বতী ক্রীড়া করিতে করিতে 
মহেশ্বরকে জিড্ভানা করিলেন, মহাদেব ! মদীয় ঘদয়ে মহান 
কৌতুক উদ্ধদ্ধ হইয়াছে । অতএব কাননোত্ম নন্দনকানন 
প্রদর্শন করুন | 

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আচ্ছা, তাহাই হইবে | "আমি 
তোমারে দ্বিজসিদ্ধনিষেবিত দেবসঙ্কুল পবিত্র নম্দনকানন 
দর্শন করাইব। এই বলিয়া তিনি সেই দেবী ও ম্বগণ 
সহিত সমুৎনু্ক হুইয়া, নন্দন দর্শনাভিলাষে দিব্যাতরণভূষিত 
সর্ধগন্ব্ুন্দর ুচারুলক্ষণসম্পন্ন হৎসকুন্দেন্দুসস্কাশ ঘণ্টা- 
কিন্কিনী ও যুক্তামালায় অলঙ্ক ত এবং চামর ও পুষ্পশোভিভ 
দিব্য ববভে আরোহণ করিলেন । অনস্তর শন্দি, তৃঙ্গি, 
মহাকাল, গণপতি, বীরভদ্র, গণেশ্বর, পুষ্পদন্ত, অতিবল, 
স্নবল, মেঘনাদ, ঘটাবহ, ক্ষন্দ ও উুঙ্গিপ্রয়ুখ গণকোটি সমভি- 
ব্যাছারে দেব।গণে পরিবূত হইয়া, দেবকিনরনিষেবিভ নন্দন- 
বনে গমন করিলেন। এবং দেবীলহ তথায় প্রবেশ করি 
দেখিলেন, দিব্য র্ত', পুষ্পিত চম্পক, সুনিল মালতী ও 
মল্লিক, নিত্যপুষ্পশা খাসম্পন্ন পাটল, চারুগন্ধমহ]রিক্ষ চন্দন, 
সরল, নারিকেল, পৃগফল, রমণীর খজ্জবুর, ফলভাঁয়ি বিনমিত 
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পনস, সুগন্ধোদৃগাররীজিত অগুরু, অশ্নিতেজঃ লমহ্যতি 'স্ত- 
পর্ণ, পুষ্পশোভিত কদন্ু, গ্রকাগুকায় জম, মাতঙ্, নাগরজ, 
লিন্ধুরার, পিয়াল, শাল, তিন্দুক, উদুম্বর, কপিল, লকুচ, পুষ্প- 
গন্ধ, পুর্নাগ, ফলরাজ, রাজ, ঘনসদৃশ, নীলবর্ণ শালমনি, নুবি- 
শাল তমাল, সর্বকাল কফলরাজিত কণ্পমান গুণনিলয় পরম 

পবিত্র কপ্পক্রম এবং অন্যান্য বিবিধজাতীয় কলপাদপ সেই 
নদ্দনকানন ব্যাপ্ড শোভিত ও আমোদিত করিয়াছে। 

কোকিল প্রভৃতি মধুপানযুগ্ধ কলক্ বিবিধজাতীয় পক্ষী ও 
টপদগণের সুম্বরনিনাদে তাহার চতুর্দ্িক গ্রতিষধনিত ও 

নানাগ্রকার মৃগণ্ণণে সর্বদাই পরিপুর্ণ। এবং বৃক্ষ হুইতে 

:রাতলে নিপতিত স্বগন্ধি কুমুমসম়ুছে নর্বতোভাবে আঁমো- 

'দিত। অধিকন্তু সেই বনরাজ নম্দনের সমস্তাৎ পুষ্পলৌগদ্ধি- 
“পবিত্রিত হংসকারও বলীলাশে।ভন ললিলপুরণ সুনির্ঘল বাপী 
ও তোয়নৌরতহ্ৃসেবিত সাগরসদৃশ তড়াগ, এবং হেমদণ্ডে 
বিমন্তিত শুভ্রবর্ণ বিমান, কলস ও প্রানাদ সকল শোভা: 

পাঁইতেছে, অগ্দর ও কিন্বরগণ ক্রীড়া এবং গন্ধর্ব ও ধবিগণ 
সর্ধদা বিচরণ করিতেছেন | দেবীলছিত মহান্থুভব মছাদেব 

পুণ্যবান্গণের আশ্রিত শাস্তিগুণসম্পন্ন সখনিলয় ঞেবংবিধ 

নম্দনকানন অবলোকন করিলেন ! 

, অনন্তর ভগবতী পার্বতী সুর্যতেজঃসদশ তেজোবলয়ে 
প্রতিভাত সেই নন্দনমধ্যে পুষ্প, ফল ও কোমলগুণসম্পন্ন 

পরমবিদ্যোতিত পাদপরাজ কষ্পপাদপ দর্শন করিয়! মছ- 
দেবকে কছিতে লাগিলেন, নাথ! এই সর্বপুণ্যালয়ন্বরূ্প 
জু ? যেষন সযুদায় তেজন্িমধ্যে নুর্য্যঃ দেব- 
হধ্যে দগুকু তন, নদীমধ্যে গজ।) সৃষ্টিমধ্যে রক্ষা) জুআব্য মধ্যে 
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সুতক্রী, ভূতমধ্যে ধরিত্রী, নাগমধ্যে বাঁতুকি। মহোদধিমধ্যে 
ক্ষীরান্ধি, মহৌধধিমধ্যে দেবদারু, স্থাবরমধ্যে হিমালয়, বিদ্যা 
মধ্যে মহাবিদ্যা, এবং লোকমধ্যে মহর্লোক শ্রেন্ঠ, সেইরূপ 
এই সর্বান্বিভ প্রিয়দর্শন বৃক্ষ, সমুদায় বৃক্ষের প্রধান নাথ! 
এক্ষণে এই পাদপপতির পাত্র গুপ সম্বদদায় কীর্তন করুন.। 

মহেশ্বর মহাদেব দেবী বাক্য আকর্ণন পুর্বক কছিতে 
লাগিলেন, প্রিয়ে ! দেবোপম বা দেবশ্রে্ঠ পরম পুণ্যশীল 
লোক সকল যাহা যাঁছ। কণ্পনা করেন, এই বরণীর পুণ্য- 

বিশিষ্ট মহাপাদপ' তৎ্সমন্ত প্রদান করিয়া থাকে । এই 
জন্য ইছার নাম কণ্পজ্রম | এই বক্ষ হইতেই সমুদায় 

হূল্লভ লাভ হয় এবং দেবখণ ইহারই প্রপাদে বীজাদি 
রতুময় দিব্য ভোগ সমস্ত সত্তোগ করেন । 

দেবী পার্বতী মহাদেবের এই আশ্চর্্/ভূত বাক্য 

শ্রবণ ও মনে মনে পরিচাঁলন পুব্বক তদীয় অন্ুমত্যাম্থনারে 
নেই রৃক্ষের মিকট এক সুরূপ স্ুগ্ণ স্ত্রীরত্ব কপ্পনা। করি- 
লেন। এবং তত্ক্ষণাৎ তদনুরূপ রূপ গুণ বিরাজিত। 

সর্ববাঙ্গসুন্দরী ললনা প্রাপ্ত হইলেন। এ রমণী মকরধজের 
সাক্ষাৎ সাহায্য, ক্রীড়ার নিধান, ঝুর্তিমতী সুখসিদ্ধি ও 
সবর্ব সম্বদ্ধির আধার এবং যেন বিশ্বমোহন বিধানার্থ 
বিনির্থত হুইয়াছেন। তাহার লোচনযুগল কমলায়ত ; 
বদনমণ্ডল পণ্ম সদ্বশ $ মুর্তি চামীকর প্রতিমায়িত ; কেশ- 
কলাপ ম্চি্ধণ, নুনির্ল, সুকুঞ্চিত, সাতিশয় সুক্ষঘ, অতি- 
মাত্র লম্বিত, সুগন্ধি কুমুমণ্ডচ্ছে অলঙ্কগচ, নানাবিধ গন্ধ 
'লেপলিগু ও সুদ্দর নীলিমায় সুরঞ্জিত লী মাঞ্গে পরম 
রমণীয় যুক্তাকল মালা ও তদীয় যুল ভাগে উদীয়মান দৈত্য 
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গুরুর ন্যায় .পরম ভাম্বর হুদিব্য তিলক এবং কলাপ 
ভাগে প্রদ্দীগ্ত  ভতেজোমণ্ডলিত ম্বগনাভি । এইপ্রকার, 
তিলক ও মুক্তামালার সন্থায়তায় তদীয় 'বদনমণ্ডল জ্যোৎস্স।- 
বিতানপরিরস্ভিত সর্বশোভাঢ্য পৃর্ণচজ্দের ম্যায় বিশ্বজনীন 
মোহ সম্পাদন পুর্বক সাতিশর শোভ পাইতেছে । অধিকস্ত 

চন্দ্র কলঙ্কী এবং নিত্য কলাহীন ও ক্ষীণ হুইয়। থাকে । 
কিন্তু তাহার নেই ৰদনমণ্ডল লব্ধ! নিফলঙ্ক, পরম পুর্ণ ও 
সবর্বদাই প্রফুল্ল । পদ্ম তাহার গন্ধবিকাঁশ দর্শন কিয়? 
কোনমতেই সুখ লাভ করিতে পারে না । প্রত্যুত* তদীয় 

ভূবনবিসারী নুগন্ধ সমীরণ কর্তৃক ইতস্ততঃ প্রবাহিত 
দেখিয়া লজ্জার জল আশ্রয় পুর্বক লর্বদ1 অবস্থিতি করি- 
তেছে। রতিও তাছারে দূর হইতে অবলোকন মাত্র অতি- 
মাত্র লজ্জিত ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকে । ফলতঃ, 
€সই নর্বগুণভূষিত পদ্নানন। স্ুুপল্লা ঘনোহুর ভাব সমবায়ে 
বিনিশ্থিত। হইয়াছে! তদীয় অধরবিষ থেকে অরুণ, 

তাহাতে রদরত্রবিনিঃসৃত হাস্যলীলায় লাঞ্ছিত হওয়াতে, 
শোভার পরিসীম। নাই | তাম্বার ভ্রনুন্দরঃ নাসিক সন্দন্র 
কর্ণ সুন্দপ্নঃ অংশ সুন্দর ও সুষম; ভুজ সুন্দর, সুবর্ণ, কক, 
বর্ভূল ও সুলক্ষণসম্পন্র, করপন্ছ স্থসদৃশ, সাতিশয় শীতল, 

দিব্য লক্ষণ ও পদ্নন্ব্তিকসংযুক্ত এবং পদ্ধের ম্যায় বর্ণ- 
বিশিষ্ট; অস্ক্ুলি সকল সরল, ন্ুন্ষম, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও 

সর্ববসম্পন্ন ঃ নখের অগ্রভাগ সাতিশয় তীক্ষ ও জলবিম্দু 
সম্ত্রিভ ; শরীরন্যান্তি পছ্ের হ্যায় প্রতিমায়মান ; সর্বাঙ্গ 

পদ্মগন্ধে পরিপুণ? £ পদযুগল সুন্ুন্মন স্থুশোভন ও রক্তোৎপপ 

সদৃশ, পাদাও সম্ভব নখ সকল রতুজ্যোতির ন্যায় প্রভিভাত 
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এবং. সৎশাস্ত্র সকলে যেরূপ শির্দিট আছে, তদন্থুরূপ 
লক্ষণাক্রান্ত। অধিক কি, সেই পদ্দিনী পদ্দের ম্যাক 
প্ররতিভায়িনী ও নর্বলক্ষণে ভূষিতা এবং হার, কঙ্কন, 
নুপুর, মেখলাঃ কিস্মুত্রও কাঞ্চি প্রভৃতি সর্বপ্রকার অলঙ্কার 
স্বনীল পউবস্্র ও সুদিব্য কঞুঃক ধারণ ও পরিধান পৃর্ব্বক 
লাক্ষাযোঁগে রঞ্জিত হইয়া, বারংবার সাতিশয় শোভা।- 

বিস্তার করিতেছে । দেবী-পার্বতী কণ্পনামাত্র এইপ্রকার 

মছোঁদয় গণলাভ।নম্তর কণ্পদ্রমাদিকে উদ্োশ করিয়।। মহা” 

দেবকে কছিতে লাগিলেন, দেব! আপনার 'কথিতানুরূপ 

দর্শন করিলাম । মনে মনে যাদুশ কষ্পন। করাষায়, তাহাই 
দেখিতে পাওয়খ বায় । 

জুত কহিলেন, এ সময়ে মেই চারুনর্বাঙ্গী তদীয় পার্ে 

সমাগত ও ভক্তিতরে উভয়ের চরণামুজে অবনত হইয়া 
কন্ছিতে লাগিল, অফ্রি তাত ! অগ্নি মাতঃ! কিজন্য আমার 

সৃষ্টি করিলেন, বলুন । 

দেবী কহিলেন, ভদ্রে! আমি কৌতুক বশতঃ এই 

কল্পপাদপের পরীক্ষ। করিয়াছিলংম। তা্ছাতে মদ্য ইহার 

ফল স্বরূপ রূপনম্বদ্ধিশালিনী তোমারে প্রাপ্ত হইয়াছি। 

যাহা হউক, তুমি অশোকন্ুন্দুরী নামে লোকে খ্যাতিমভী 

এবং সর্বনৌভাগ্যসম্পন্না হইবে, সংশয় নাই.) শোমবংশে 
দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় সুবিশ্রত রাজর্ষি নয তোমায়ে 

পত্ীত্বে বরণ করিবেন। তাহারে এইপ্রকার খর দান 
করিয়া হরপার্বতী উভয়ে লানন্দ হৃদয়ে টিরিবর কৈলাসে 
প্রস্থান করিলেন । 



সণ্তনবতিতম অধ্যায় | 

কুগ্তর কহিল, বৎস ! চারুহালিনী অশোকনুম্দরী সমুদয় 

রমণীগণের অগ্রগণ্য এবং নৃত্য গীতে লবিশেষ পারদর্শিনী | 
সেই ললনা সর্ধব শোভা ধারণ পুর্ববক সুরূপ অমর কামিনীগণ 
মমভিব্যাহারে সর্বকামসমন্থ্িত পবিত্র নন্দন প্রদেশে সর্বদাই 
ক্রীড়া করিত। একদ1 এরূপ ক্রীড়া করিতেছে, এন 
সময়ে বিগ্রচিত্তির পুত্র সর্বকালভয়াবহ প্রচণ্ডারুতি মহাঁকামী 
তুগড তথায় প্রবেশ করিল। এবং নর্বালঙ্কারশোভিতা অশোক- 
সুন্দরীকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষাঁৎ মন্মথবাঁণে বিদ্ধ ও বিকল- 

চিত্ত হইল । অনন্তর সেই মহাকাঁয় অনুর তাছারে সম্বোধন 

করিয়া কহিল, শুভে ! তুমি কে, কাছার পরিএছ, কি জন্য 

&ই নন্দন বনে আগমন করিয়াছ ? 

অশোকন্থন্দরী কহিল, শ্রবণ কর, আমি দেবদেব মহ- 

দেবের আত্মজ। ও কার্তিকেয়ের ভণ্গিনী, স্বয়ং পার্বতী আমার 

জননী; বাল্যহুলভ লীলার বশবর্তিনী হইয়া এই নন্দনে 

আগ্মন করিয়াছি । তুমি কে, কি জন্যই বা আমারে এই 
প্রকার জিজ্ঞানী করিতেছ ? তৃগড কহিল, আমি বিপ্রচিতির 
প্রন্ব ; তুগনাঁষে বিখ্যাত, বলবীর্ধ্য ও পুশলক্ষণে ভূবিত এবং 

“সসমুদায় দৈত্যগূণের শ্রেষ্ঠ। অয়ি বরাননে ! দেবলোক, 
মনুষ্যলোক। নাগ্লোক, অথব। অন্যলোক কুত্রাপি ফেস্ছুই 

'আমার যশ, তপস্থা১ বল, ধন অথবা ভোগ কোন বিষয়েই 
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সমকক্ষ নছে। অদ্য তোঁধারে দর্শন করিয়া অস্মথবাণে, 

নিহত হুইলাম। 
অশোক কহিলেন, শ্রবণ কর. সমুদায় সম্বন্ধছেতু নির্দেশ 

করিব। লোকে পুরুষের সদৃশী স্ত্রী এবং স্ত্রীর সদৃশ গুণ-. 

বিশিষ্ট ভর্তা বিধেয় হইয়। থাকে | সংসারে ইহাই প্রশস্ত 

পন্থা । দৈত্যরাজ। আমি কোন মতেই তামার পত্রী হইতে 

পারি না। এবিষয়ে কারণ আছে । তাহাও শ্রবণ কর. 

দেবী পার্ধতী মহাদেবের ভাব সংগ্রহ পূর্বক, আমারে কল্পনা 

করেন। তাহাতেই রক্ষরাজ কঞ্রদ্রম হইতে আমার জন্ম হয়.! 

তৎকাঁলে ভিদি তদীয় আদেশামুমারে আমার স্বামীও সৃষ্টি 

করিয়াছেন । আমার সেই স্বামী পরম ধাশ্মিক মহীপ্রাজ্ঞ 

নন্থব নামে সৌোঁমবংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন । তিনি তেজে 

বিষ্ণু ও জিফুর ন্যায়, থাকিতে বৈশ্রাবণের ন্যায়, রূপে মন্স- 

থের ন্যায়, এবং সত্যবান্, গুণবান্, শীলবান্ঃ ধর্্মাবান্, ও 

সর্বত্র খ্যাতবান্ হইবেন । দেবী ও দেব উভয়ে এই প্রকার 

তর্ভবিধান করিয়াছেন । তীছা ছইতে দেবীর গ্রলাে 

আমার যথাতি নাঁমে সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বলোকবল্পত, ধীর, সুম্দর 

ও পৃথিবীতে ইন্দ্রের লমান পুত্র লাভ হইবে। তুণড! আমি 

পতিব্রতা, বিশেষতঃ পর ভাঁধ্যা। অতএব সর্বথথা আমার 

চিন্ত! পরিহার করিয়?, অন্যত্র গমন কর | .. 

তৃপ্ত হস্ত করিয়া কিল, সুন্দরি ! তোমার পরেই বাক্য 

 সুক্তিযুক্ত নছে, ছরপার্বতীও ভাল বলেন নাই। ধর্্মাত্ম। 

নহুষ মোমবংশে জন্মগ্রছণ করিবেন সত্য; কিন্তু তুমি তীঙ্থার 

ব্য়োক্ধ্যেষ্ঠ। ; কনিষ্ঠষোগ সঙ্গত হইতে .পারে না। সর্বথ! 

বল ও বয়োধুক্ত পুরুষই স্ত্রীর ঘেগ্য হইয়া ক | কেননা, 



৬ প্ঘাদুরাগ | 

কনিষ্ঠ পুরুষ বোঁগে পুরুষের স্বত্যু সংঘটিত হয়। আরও 
দেখ, তিনি কত দিনে তোমার স্বামী হইবেন । তাঁবু 
তোমার যৌবনলাবণ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে । একমাত্র 
ঘৌবনবলেই রমণীগণ রূপবতী ও পুরুষের রপ্স্থানীয় হুইয়! 
থাঁকে । অগ্রি বরাননে ! তারুণ্যই স্ুবতীজনের মঙ্থামুল্য । 
ভোগ বা মনোরম বিষয়স্থখ এই তারুণোরই আশ্তিত। 
ফলতঃ, আমর পুত্র নহ্থুষ কতদ্িনে জন্মগ্রহণ করিবেন। 

এক্ষণে যৌবনই অেমন্ঠ বলিয়। পুজনীয় । অতএব, অগ্নি বিশী- 
লাক্ষি 1! এই যৌবনপ্রলোভে আমার সহিত মধুমাধবী 

লস্ভোগ ও স্রখে বিহার কর। 

শিবতনয়। অশেকন্ুন্দরী তুগ্ডের বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
পাধলসহকারে পুনরায় ক্ছিভে লাগিলেন, মহ্াভাগ ! দ্বাপর- 

নামে অফ্টাবিংশতিক যুগ উপন্ফিত হুইলে, বম্বথদৈবনন্দন 
শেষাবতার বলদেব রেবতনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিবেন । 
মহাভাগ। রেবতী ব্রেতাষুগে সমুহুপন্ন! হুইয়াছেন। অতগেব 
তিনি বলদেব অপেক্ষা বুগত্রর় পরিমাণে জ্যেষ্ঠ । তথাপি 
বলদেবের প্রাণসম। প্রিয়া ভার্য। হইবেন । আরও দেখ 

গন্ধর্বনন্দিনী মায়াবতী পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত 
বীরবর যাদবেশ্বরনন্দন মহথাবল প্রহ্যন্্ন ভবিষ্যযুগে জন্ম গ্রহণ 
গুর্বক অনুরবর শবরের সংহার পুরঃনর তাহারে গ্রহণ করি- 
বেন। 'জ্ঞানবাঁন যহাভাগ ব্যাসাদি পুরাতন খবিগণ এই 
প্রকার ভবিব্যদর্শন করিয়াছেন ॥ এবং লোকে, ঈদুশী ঘটনা 

ছর্পত' নছে। ন্মালয় ভুহ্িতা জগদ্ধাত্রী পার্বতী ইহাই 
ভাবিয়।, অ রে, এরূপ কহিয়াছেন। তুমি কেবল ছুর্লভ- 
কামনায় রে হইয়া, বেদবহিষ্কত পাপময় বাক্য প্রয়োগ 
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করিতেছ। শুভ বা! অশুভ যাহার যাহা দুষ্ট হয়, পুর্ব 
কর্ান্থনারেই তাহার তাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে । বিশেষতঃ, 
দেবত। ও ব্রাহ্মণের বদনে ষে শুভ বা অশুভ বিনিঃসৃত হয়, 

তাঁহার সতত? অলন্দিপ্ধ | হুরপার্বতী মদীয় ভাগ্য অবগত 
হুইয়াই, নহুষের সহিত যোগবিচারণ। করিয়াছেন । অতঞএঞব 

তুমি ভ্রান্তিপরিহার পুর্বক এখান হুইতে গমন কর । মদীয় 
চিত্ত প্রচলিত কর] তোমার উচিত হয় না। আর পতিব্রতাঁর 
মন চগালন করা কাহারও সাধ্য নহে । অতএব সত্বর প্রস্থান 

কর । নতুব1 শাঁপ দিয়] দগ্ধ করিব । | 
বলশালী তৃণ্ড শ্রবণ করিয়ণ, মনে মনে চিন্তা করিল, 

কিরূপে ইহারে ভার্ধ্যা করিব । অনন্তর তাহারে বর্জ্জনপূর্বক 
তথা হুইতে বিনিক্কাঁন্ত হইল । পরদিন তমোমরী যাঁরা বিধান 
ও দিব্যরমণীয় মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া, হাস্তলীলানহুকারে আগ- 
মন করিল এবং শিবনন্দিনী বিশালাক্ষী অশোকন্ুন্দরীকে 
সম্ভাষণ করিয়! কহিল বালে । তুমি কে, কাহার, কিজন্য 

তপোবনে অবস্থন ও কায়শোষণ তপস্ত। করিতেছ। শুভগে। 

যেজন্য এই হুক্ষর নাধনে প্রব্রত্ত হইয়াছ, নির্দেশ কর । হুরাত্ম! 
দানব মায়ারূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল | তদীয় মায়ারূপ ন! 

জানিয়া, স্্রীবোধে শৌহার্দবশতঃ শিবনন্দিনী ছঃখিত চিত্তে 
আপনার পূর্বপ্ররত্ত সৃষ্টিবৃতান্ত, তপস্তার কা'রণু ও দৈতে ত্য 
উপপ্রব লমুদায় ঘথাতত্ত্ব কীর্তন করিলেন । 

তুণ্ড কহিল, চল ! তোমার এই ব্রত সাধু । ফলতঃ 
তুশ্ষি সাধুত্রতাঃ সাধুশীলা, সাহ্ী, ও মহ্থাস্তভী এবং সর্বথ। 
নদাচারের বশবর্তিনী। ভদ্রে! আমিও গৃতিত্ত তপরায়ণ। | 

সেই হর তৃণ্ড মদীয় স্বামীকে বিনষ্ট করিয়াছে। ব্ত্নে ! 



চি পে ৯ শি 
চি গঞণধা 

১ ॥ 

তবুও এইট প্রকারে সথিতাখে মোহিত, মায়ামোহে অভিভূত 
1৪ আত্মবেগে আহ্লাদিত করিয়া শিবনন্দিনীকে আপনার 

“ জন্ুপম ও অতিশোভন দিব্যৃছে লইয়া গেল । মেরুশেখরে 
; “ বৈহ্রয্যনামে যে উৎ্রুষ্ট নগরী আছে, তুণ্ডের বন্থগুণসম্পন্ন' 

_ সর্বকাল নখাবছ কাঞ্চনাখ্/ দিব্যখৃহ তথায় প্রতিষিত ৷ উত্তজ 
. প্রানাদনম্বীধ বন্থল কলল, নানাজাতীয় ঘনোপম সুনীল রক্ষা - 
বলি; বাপী, কূপ, ভড়াগ, নদী, জলাশয়, হেমময় প্রাকার, 
মহায়ূল্য রত এবং সর্বকামনমদ্ধ বিষয়পরষ্পবায় এ গৃছ পুর্ণ 

“ ও অলঙ্ক ত। 'অশোকনুন্দরী লেই রমণীয় পুর দর্শন করিয়। 
কছিলেন, নি ! এই পুর কোন্ দেবতার অধিষ্ঠিত । 

তুণ্ড কছিল, মহাতাণিনি! তুমি যে দানঘেন্দ্রকে পুর্বে 
দর্শন করিয়াদিলে, এস্থান তাহারই অধিষ্ঠিত। আর আমিই 
নেই দানবরাজ তুণ্ড। তোমারে মায়াবলে আনয়ন করিয়াছি। 
এই বলিয়া শিবছুছিতাঁকে বিবিধ বেশ্ম সংযুক্ত শাতকুস্তে 
'অলঙ্ক ত কৈলানশিখর লদৃশ গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া, দোলায় 
সন্নিবেশিত করিল এবং কামপীড়িত হয়! করপুট আরত্তন 
পূর্বক পুনরায় কহিতে লাগিল, তদ্রে! যাছ। যাহা অভিলাষ 
করিবে, তৎ সমন্তই প্রদান করিব। তাভাঁতে লংশয় নাই | 
বিশালাক্ষি ! এক্ষণে অনুগত ও কামপণড়িত আমাকে ভজন! 

কর্। 

দেবী কহিলেন, দানবেশ্বর ! আমাকে চালন1 কর! 
তোমার সাধ্য নছে। রে দাঁনবাধম ! "সামি বার বায় ঝলি- 
তেছি, তোমার 'ঠায় মহাপাপ টৈত্যগণ আমারে লগে লাঞ্ড 
করিতে পারে ন'। অতএব তুমি এই উপক্ছিত..মহামোঞছ 
ধারণ! কর।: অনন্তর লেই ক্ষন্দতশিনী তপক্তেসরগির' 
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অশৌকমুদ্দরী অতিমাত্র রোধে জাক্বলামানা! ও তদীয় বিনাঙ্গে 
সমুদ্যতা. হইয়া, কালের জিক্বার হ্যায় বিস্ফার্িতা হুইতে 
লাগিলেন এবং পুনরায় দানবাধম তুগডকে কছিলেন,- রে 
পাপ! তুখি আত্মনাশ নিমিত্ত উগ্র কর্খের অনুষ্ঠান করিলে, 
এবং আপনার সহিত স্বজনদিগ:কতও বিনষ্ট করিলে । তুমি, 

অগ্নির প্রস্ুলিত “্ফলির্জরাশি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছ.। 
যেরূপ সংনারের মুত্তিমান্ অমজল কুর,টপক্ষী গৃহে প্রবেশ 
করিলে, গুহস্বামী বংশ, বিভ্ত ও স্বজন সহিত বিনষ্ট হুয়। 

সেইরূপ আমাকে বিনাশ জন্য গুহে আনয়ন করিয়ণছ । অদ্য 
আমি তোমার, ও তোমার পুত্রগণের এবং ধন, ধান্য, কুল, 

₹শ, ও পু পৌত্রাদিক বীজ সমুদায়ের সংহার করিয়া, 
বিনিষ্ণন্ত হইব, সন্দেহ নাই। আমি পতিকাম]। হইয়া, 
সোমনন্দন নহুষের অতিলাষে ছুশ্চর তপস্ঠায় প্ররুত হইক়- 
ছিলাম | তুমি যেষন আমারে আনয়ন করিলে, সেইপ্নপ 
মদীয় ভর্ত। (তাঁষারে বিনাশ করিবেন । পিতা মহাদেব 

পূর্বেই আমার জন্য এই প্রবণর উপায় কপ্পনা করিয়াছেন । 
সে যাহা হউক, স্বর্গে ও এই লৌকিকী গাঁথা শুনিতে পাওয়। 
যায়, , লোকে তাহ প্রত্যক্ষ দর্শন করে, কুবুদ্ধিগণ তাহ! 
জানিতে পারে না। তথাছি, যাহ। হইতে, যেখানে ও 

যেরূপে সুখ ছুঃখাদির তোগ বিধেয় হয়, তাহা হইতে, (ই 
খানে ও সেই রূপেই তত্তৎ ভোগ হুইয়। থাকে; ইছাঁতে 
অন্যথ| নাই |! অতএব তোমাঁকেও স্বকীয় কর্ম ফল ভোগ 
করিতে হুইবে। লোকে বেরপ অঙ্গলাক্ষে আতনাশ -জন্থা 

শ্ুতীক্ষধার খড়া মর্শন করে, তদ্বৎ আমাকেও অবগত হইবে । 
কো ব্যক্তি গর্জমান কুপিত কেশরীর সম্পুখীন হুইয়, 
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“অনায়ানে লাল সহকারে তদীয় কেশর ভিন্ন করিতে পারে ণ 

অতঞেব সত্যাগারিণী, দয়াশালিনী, তপোনিয়মের অন্ধু-, 
,সারিণী পতিব্রতা আমার ভোগলংলসাবশংবদ হইয়া, তুমি 
সদ্যোম্ৃত্যুর কামনা করিতেছ। যে ব্যক্তি কালপ্রেরিত, 
জীবমান কৃষ্ণনর্পের মাং গ্রহণে তাহারই অভিলাষ হয়। 
রে যু! তুমিও কালের লন্নিহিত হুইয়াছ, সেই জন্য কামে 
মোহিত ও ঈদৃশী বিসদৃশী বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, আত্মমরণ, 

দেখিতে পাঁইতেছ না। বলিতে কি, আযুপুত্র নহুষ ব্যাতি- 
রেকে যে ব্যক্তি আমারে শরীরমাত্রেও দর্শন করিবে, তাহা- 

রই তৎক্ষণাৎ বিনাশ হইবে। শিবছ্ুছিতা অশোকা এই 
প্রকার আভাষণ পৃর্ধবক গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন এবং 

নিরতিশয় ছুঃখিত1 হইয়া, পুনরায় তাহাঁরে কহিলেন, রে 
পাঁপ! আমি পুর্বেবে পতিকামা হুইয়া, নিয়ম সংযম সহকারে 
ঘোর তপস্তা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার বধকাম। 

হইয়া, তদনুরূপ দারুণ তপস্যা করিব। মহাত্মা নহুষ 

আশিবিষ সদৃশ বজ্রকপ্প শ্ুশাণিত সায়ক প্রহার পুর্বক 

২হার করিলে, ছরাত্বা তুমি যে সময়ে মুক্তকেশে রুধিরাস্ত 
পতিত হইবে, মেই সময়ে তোমারে তদবস্থ দর্শন করিয়খ, 

আমার নিরৃতিলাভ হইবে । এই প্রকার দৃঢ়তর নিয়মবন্ধন 

পূর্বক তিনি তুণ্ড বিনাশে স্থির নংকপ্প। হইয়া, গঙ্গাতীরে 
অধিষ্ঠান করিলেন। অর্টি যেরূপ দ্ীপ্তিমতী ও সমুজ্ববলা 
হুইয়া, অতিমাত্র তেজে লোক নকল দগ্ধ করে, সেইরূপ 

তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিতা হুইয়া, ছুশ্চর তপস্যায় প্রধত 
ছইলেন। ] 

কুঞ্জর কাঁহিল, বসে! শিবতনয়া মহাঁভাগণ অশোক! 



বি প্ 
 তুগ্ডের বধসাধনার জন্য ধারার গজ।সলিলে আন 

করিয়া, কাঞ্চননান্রী নগরীতে তপশ্চর্ধ্যায় এইরূ” প্রবতা 
হইলে, সেই দৈত্য ভুঃবিত, বিপন্ন, বিচেতন ও মদনানলে:: 
অভীব জন্তপ্ত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল। অনস্তর 
কম্পননাম। স্বকীয় অমাত্যকে আহ্বশন করিয়া, অশোকার 
প্রদত্ত মহ্থাশাপ ঘটনা প্রকাশপুরঃসর কহিল, সেই শিবকন্তাঃ 
অশোক এই বলিয় অভিশপ্ত করিয়াছে, ভর্ত' নহুষহস্তে 
আমার স্বত্যু হইবে । কিন্তু আয়ুর পত্ী আজিও গর্ভিণী 
বা সেই গর্ভও সমুৎ্পন্ন হয় নাই । এক্ষণে যাহাতে ইহার 
অন্্যবা হয়, তাহ। বিধান কর। 

কম্পন কিল, আতর পত্ভীকে হরণ করিয়া আনয়ন করিৰ । 
তাহাহইলে, আপনার শক্র জম্মিতে পারিবে না। অন্ত 
কোনরূপ ভীষণ উপায়ে তণীয় গর্ভ নিপাঁত কর! বিধের 
হয় না । কেননা, এই প্রকার হইলেই, আপনার শক্রজন্ম 
প্রতিহত হইবে । সম্প্রতি ছ্ুরাচার নহুষের জন্মকাল 
প্রতীক্ষা করুন। আমি তাহার ভাবিনী পত়্ীকে ইতিমধ্যে 
হরণ করিয়া! আনি । এই প্রকার মন্ত্রণা স্থির হইলে, তুণ্ড 
নহুষবিনাশে সমুদ্যত হুইয়] রহিল । 

বিষ কহিলেন, সোমবংশ ভূষণ মহাভাগ্ আয়ু তুঙ্গে 
ওরসে জন্মগ্রহণ করেন, সমুদায় ভূপতির মণ্ডল ও সর্বভূমির 
অধিপতি এবং পৃথিবীর মধ্যে সত্য ও ধর্থ্জ্ঞ ছিলেন । 
অধিকন্” তপস্তাঃ বশ ও বলে ইক্দ্রোপেজ্্র সমান পরম- 
ধর্ম ত্বা সেই ক্ষিতীস্বর আয়ু দান, 'যজ্জ, পুণ্য, সত্য ও 
নিয়মাস্থুসারে একচ্ছত্র রাজ্য করিরাঁছিলেন। পুত্র না হও- 
যাতে তিনি জতিমাত্র দুঃখিত হুইয়া, ভাহার উপায় চিন্তায় 
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“প্রবন্ধ হইলেন ঞেবং তজ্জন্তয পরম সমাহিত হইয়া, যত্ব 
করিতে লা্ধিগেন 1. তৎকালে অন্রির দণ্তাত্রের নামে এক 
পুজ্জ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সমুদায় ব্রাহ্মণের শেষ্ঠ, 
মহাযোগিগণেরও ঈশ্বর ও অতিশয় মহানগুতব । মদিরানন্দ, 
লোচিনে সর্বদাই স্ত্রীথণের সহিত ক্রীড়া করেন 2 আ্ত্রীগণে 
পরিরত হুইয়?, মদির1 লইয়াই অবস্থ্িতি করেন 3 সর্ববায়- 
সহারিণী সুক্ততীর ক্রোড়ে নৃত্য, গীত ও সুরাপান করেন, 
এবং ষত্ঞোঁপবীত পরিহার করিয়ণ, দিব্য পুষ্পমাল্য ও 

মুক্তার পরিস্ছদ পরিধান করেন। তাহার দেহ অগুর 
ও চম্দনদিগ্ধীঠ তন্দ্বার! শে।তার সীমা নাই? রাজা আমু 

তদীয় আশ্রম পদে গ্রমন ও ভীহারে দর্শন করিয়া, সমা- 
ছিত হইয়া, মস্তক দ্বারা দণ্ডব€ প্রণাম করিলেন । কিন্তু 
তিনি সম্মধীন হইয়া, ভক্তিভাবে প্রণত হইলেও, দক্তাঘ্রেয় 
তাছা৷ দেখিয়াও, অবজ্ঞ। করিয়৷ রহিলেন | 

এেইরূপে শতবৎসর অতীত হইয়া! গেল । “আয়ু তথাপি 
চলিতমনন্ক হুইলে। না। পুর্ববৎ ভক্তিতৎপর অবস্থিতি 
করিলেন । তদ্দর্শনে দত্তাত্রেয় তাহারে আহ্বান করিয়া কহি- 
লেন, রাজন্ ! কি জন্য ক্রি হুইতেছ। আমি ব্রক্গাচারহীন 
ও ব্রহ্মত্ব বিহীন । এবং সর্বদ।৯ স্ীতে সংসক্ত ও স্থার' 

ংনে একান্ত লোভাক্রাস্ত। আমার শক্তি কোথায় । 
অতঞ্রেব' তুমি অন্যতর ব্রাহ্মণের নিকট গমন কর । 

আয়ু কহিলেন, আপনার ন্যায় মহাভাগ ও ব্রক্মণসত্ভম 
দিতাঁয় নাই । আপনি ত্রিভুবনে সর্ধবকামদাতা ও পরমেশ্বর । 
আপনি, সুরোত্তম গরুড়ধন্দ ভগবান গোবিন্দ, অত্রিবংশে 

ব্রাক্ষণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনি দেখ দেবশ, 



১০ হত ্ 

“ভরি ১ রঃ ৮ ্ ॥ 

ডু. ্ রি | মি ঙ্জ 

ঘ আপনাকে নমক্কার, আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে নমস্কার ॥ 

আপনি শরণাগ্ত বসল, অতথেব আপনার শরণ লইলাষ । 

আপনি সাক্ষাৎ বিশ্বরূপ হ্বঝীকেশ; কেবল মায়ায় প্রতিচ্ছন্্ 
আছেন । আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, আপনিই বিশ্বের বিধাড! 
ও নায়ক এবং আপানই জগন্রাথ” ও মধুন্ুদন! ফলত, 
আপনি বিশ্বরূপ গোবিন্দ, আপনারে নষক্কীর | এক্ষণে 

আমারে রক্ষা) করুন । | 

কুগ্জর কহিল, বুন। অনন্তর বহুতিথ কাল অতীত হইলে, 
দ্তাত্রেয় মপোন্ভমকে মন্ত্রপে কছিলেন, রাজন্ ! মদীয় 
নিদেশ প্রতিপালন কর, এই পতিত মাৎন ও সুর। করপন্ত্রে 
এদান কর। রাজ। শ্রবণমান্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত ও পবিজ্র 
হুইয়), তৎক্ষণাৎ সুরা ও পতিতমাৎনস আহরণ পূর্ববক স্বছস্তে 
তদীয় হস্তে প্রদান করিলেন? ম্নুনিলন্তম আত্রেয় তদীয় 
'তক্তি, প্রভাব ও শু শ্রষা দর্শন করিয়া, অতিশর প্রনন্ন হুই- 
লেন এবং রাজেন্দ্র আরুকে কছিলেন, ভদ্র! তোমার কল্যাণ 

হুউক, পৃথিবাদুর্লভ বর গ্রেছণ কর! তোমার অভিলষিত 
নমক্তই প্রদান করিব । 

রাঁজা৷ কহিলেন, ভগবান! আমারে অনুগ্রহ পুর্বধক বর- 
দান করিবেন 5 সর্ববগুণোপেত লর্ববজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন। এ 
পুত্র ষেন দেবকাধ্য তৎপর, দেব ত্রাঙ্মণে ভক্ভিমান্, বিশেষ- 
রূপে প্রজাগণের পলক, যজ্জশীল, দানপতি, শুর, শরণীগ্ত- 
বলল, দাতা, ভোক্ত।, মহাত্যান্দী, বেদশাজ্ছে সুপগ্ডিত, 
ধনুরেরবেদ নুনিপুণ, শান্দ্রপরায়ণ অনাছন্তমতি, ধীর, সংগ্রামে 
অপরাজিত, বংশপরম্পরার প্রন্ুতি ও ধারক, নিরতিশয় 
ভাগধেয়, সম্পন্ন অতিশয় নুন্দর . এবং দেব, দানব, 



তির পগ্মপুরাঁগ |. 

ক্ষ্রিয় রাঁক্ষন, কিন্নর ও গন্ধর্বগণের অপ্রেয় ছয়। যদি 
অন্থুগ্রহ পূর্বক ঘরদানে অভিলাবধ হুইয়া থাকে, এবংবিধ গুণ- 
স্বরূপ পুত্র বিধান করুন। 

_ দণাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ ! আচ্ছা তোমার এবংবিধ 
গুণভূষিত বিষ্ুুর অংশসংযুক্ত বংশধর পুত্র সযুৎপন্্ হইবে । 
এ পুত্র ইত্্রতুল্য সর্বভূমির আ1ধপত্য করিবে । এরইপ্রকার 
বর দিয় তিনি পুত্রাখ্য উতর ফল প্রদানাস্তর কহিলেন, 

শ্বীয় মহিষীকে প্রদান করিও। এই বলিয়াই সন্মুখবত্ত 
প্রণত আয়ুকে বিলজ্জীন ও আশীঃনহু অভিনন্দন করিয়' 
অন্তর্ধান বিধান করিলেন । 

অধ্টনবতিতম অধা।য় 

কুঞ্জর কহিল, মহানুহাব মহাভা॥ মহায়ুনি দণ্তাত্রেয 

প্রস্থান করিলে, মহারাজ আয়ু হৃষ্টচিন্তে পরম লক্মীলাঞ্ছিত 
সব্বকামনত্দ্ধার্থ দেবরাজগৃঙ্ছোপম স্বকীয় পুরে প্রত্যাবর্তন 
পৃ্বক প্রস্থ পুরম্দরের ন্যায় পুর্ববৎ স্বর্ভান্থুতনয়া ইন্দু- 

মতীর সহিত প্রজাপালনে প্ররন্ত হইলেন। অনন্তর রাজ্ঞী 

ইন্দুমতী যথাকালে উত্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। এসময়ে 
বৃতিনি একদ| রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, এক দিব্যকার 

দেববেষ্টিত বনুমঙ্গলদায়ক নুর্যসনিভ দিব্য চন্দনলিগড 



ইডি 
পাপা 1৩ 

৫ 

'নিব্যাভর তি ্াতরণশোভা শখ চক্র গদাধর ন্ট ্  
'ছস্ত চতুর্ভজ মহাযশ1 মহাপুরুষ ঘুহুমধ্যে প্রবেশ করিলে 

।তদীর মস্তকে শশধয়বিড়ম্বী শ্বেতছত্র স্ির়মাণ, কে শ্বেতী 

'-পুঙ্প বিনিশ্থিত মীল্যদাম,পরিধান শ্বতব্ুঃহাঁরয়ে মুক্তামালা, 
কর্ণ চক্দ্র্বষ সদ্দশ কুগুলসুগল, এব হস্তাঁদি বথাস্থানে হার 
| কম্কন কেয়ুর ও নুপুরাঁপদি*অলঙ্কার | তদ্দার। উহার শোভাঁর 
১'লীম। মাই !- সেই মহাঁতেজা গৃহে প্রবেশ করিয়া, হস্তস্থিত 

পদ্ম প্রদান পুর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । তদ্দর্শনে 
রাঁজ্কী'নমুদায় ভূপতি গোঁচরে নিবেদন করিয়া কহিলেন, 
নাথ.! ধরেই সেই প্দ্ব. অবলোকন করুন । রাজ? শ্রবণ 

করিয়া, চিন্তাপরায়ণ..হুইলেন এবং শৌনবকে আহ্বান 

করিয়1» স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিজ্ঞ।পান পুর্ববক কহিলেন, ইহার 
কুঁটিরণ কি ? 

 শৌনক কছিলেন, রাঁজন্ ! ধীমান্ দভাত্রেয় বরদানানন্তর 
আপনারে -পুত্রহেতু সগুডণ ফল প্রদান করেন, আপনি তাছ। 
কি করিলেন এবং কাহাঁরেই বা নিয়োগ করিলেন । রাজা 

উত্তর করিলেন, আমি তাহ। স্বীর ভার্ধযাকেই প্রদান করি- 
য়াছি! তখন শৌনক পুনরায় কহিলেন, নরদেব ! দর্তা- 

ত্রেয় প্রসাঁদে ভবদীয় গুছে টবষ্ণবাৎশসস্ভুত গুণবান্ পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিবে । ভাহার মংশয় নাই। ইহাই.স্বপ্নের 
কারণ। যাহা হউক, এ পুত্র ইক্দ্রোপেন্্র লদৃশ দিব্য- 
বীর্য্য, সর্ববধর্মাতআবাঃ বিংশতিভূষণ ধনুর্বেণব্দেনিপুণ সদৃগুণ- 
বিশিষ, এবং পরম তেজন্বী হইবে। এই বলিয়া মহাঁভাগ 
শৌনক স্বকীয় গুছ গমন করিলেন ! রাজ! শুনিয়। মহিবীর 

_লহ্িত অতিমাত্র হর্ষবিশিষ্ট হইলেন । 



নবনবতিতম অধ্যায়। 

কুঞগ্জর কহিল, বন! ইন্দুমতী ক্রীড়া লালনায় সখীগণ 
সমভিব্যাহথারে নন্দানে গমন করিয়াছিলেন | ততকালে তু্ডের , 
পুত্রও বিছারমানসে তথায় প্রবেশ করে । নে চারণশণের 

মে শ্রবণ করিল, আয়ুর পুত্র বিষ্ণু তুল্য পরাক্রম মহ্থাবীর্য্য 
নহুষ তুণ্ডের বধসাঁধন করিবে । এই নিরতিশয় অগ্রিয় ও 

হুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতার অগ্রে সমস্ত নিবেদন 
করিল। পিতাও নিশ্চয় অবগত হইয়া, অশোকুমন্দ রীর 

পূর্বক্ৃত শাঁপ স্মরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্ুমতীর 
গর্ভ বিনাঁশে কৃত্যোদ্যম হইয়া! হিতে প্রতিদিন তদীয় 
ছিদ্র অষ্বেষণে প্ররৃনত হইল। কিন্ত রূপৌদাধ্যগুণশালিনী | 

দিব্যতেজঃসমাযুক্তা ইন্দুমতী বিষ্চুর তেজে রক্ষিত হৃইয়া- 
ছিলেন | সুর্য বিম্বসদৃশ দিব্য তেজঃ সমস্ত সাক্ষাৎকারে 
তদীয় পার্খে নর্বদা রক্ষা করিতেছে । তদ্র্শনে হুষমতি 
দানব তদীয় অগ্র্ে বৃবিধ উগ্র ভীষণ বিভীষিকা প্রদর্শন 

করিতে লাঞ্িল। কিন্তু বিষ্ুতেজ রক্ষিত! রাজ্জীর হৃদয়ে 

কিছুতেই ভয় সঞ্চার করিতে পাঁরিল ন1| তাহাতে তাহার 
উদ্যম বিকল, মনোরথ ভ্রষ ও অভিলবিত বিন হইয়া 
গেল । এইরূপে বর্ষশত অভীত হইলে, স্বভানুনন্দিনী 

রজনীযোগে পুত্রশ্রেষ্ঠ পুত্র গ্রদব করিলেন । এ পুত্র নততস্থ 
দিবাকরের ম্যায় ডেজৌবলে অতিমাত্র. শোৌভমান। 



ভূমিখণ্ড | ও 

অনন্তর রাঁজ্ভী তনয়রত্ব প্রসব করিয়াছেন, এই মহামঙ্গল 
ঘোঁষণ! পুর্র্বক কোন দাসী রাজগুছে সমাগত হইলে, দাঁন- 
বাঁধম তুণ্ড তাহার নি কট সমস্ত অবগত হইয়া, তদীয় অঙ্গে 
আবিষ্ট ও তৎসহায়ে স্ুৃতিমন্দিরে প্রবিষ হইল। সকলেই 
নিদ্রিত, বালকও নিদ্রায় মোহিত হইয়াছিলেন। দৈত্য সেই 
দেবগর্ভস্থ শিশুকে হরণ পুর্ব্বক বহির্গত ও কাঞ্চননানী স্বীয় 
নগরীতে লমাগত হইল । এবং ভার্ধ্যাকে আহ্বান করিয়' 
কছিল+ এই বাঁলরূপ1 মহাপাপ মদীয় শত্রুকে সংহাঁরও 
পশ্চাৎ ভোজনার্থ সুদহস্তে সম্পদান কর। এবং এই 
নির্বণকে বিবিধ রূপে পাক করিতে বলিয়৷ দেও । আমি 
সুদহক্তে ইহাঁরে ভক্ষণ করিব । 

দানবী বালকের রূপ দর্শনে যুগ্ধা হুইয়াছিল। এক্ষণে 
স্বামী বাক্যে নিতান্ত বিস্মিতা হইয়। চিন্তা করিল ইনি কি 
জন্য নিষ্ুরের হ্যায় জুগুদ্সিত সাধন করিবেন। আহা, এই 
দেবগর্ভ সদৃশ সর্ব লক্ষণ সম্পন্ন সুকুমার শিশু কাহার ; 
মদীয় স্বামী নির্ধ্ণ ও কুপাহীন হইয়া, ইহারে ভক্ষণ করিতে 
উদ্যত হুইয়াছেন, কারণ বিচারণী পূর্বক এই প্রকার চিন্তা 
করিয়') স্বামীকে জিজ্ঞাস। করিল, আপনি কি জন্য বালক 
ভক্ষণ করিবেন » কি জন্যই বা! নিতান্ত ত্রুধ ও নিরপত্রপ 
হুইয়া, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ; সত্য. করিয়! 
ইহার কারণ নির্দেশ করুন ! তাহাতে দানব আপনার, 
বিনাশ বৃত্তান্ত ও অশোক নুন্দরীর প্রদত্ত শাপ ঘটন! ষথাযখ- 
কীর্তন করিলে, দাঁনবী কারণ অবগত হুইয়া, চিন্তা করিল 

এই বাঁলক সর্বথ] বধ্য ১ অন্যথা আমার স্বামী বিনষ্ট ছই- 
রেন। অনস্তর মে মেনকানান্ী সৈরিক্ত্রীকে আহ্বান করিয়া 
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কহিল, মেনকে ! তুমি এরই হুষ্টমতি পরম পাঁপ ছুরাত্ম 
বালককে সংহার ও ভোঁজনার্থ সুদহন্তে প্রদান কর। 

মেনকা বালককে গ্রহণ ও সুদকে আহ্বান করিয়া 

কহিল, ইহাকে পাঁক করিয়া রাজার আদেশ পালন কর। সুদ 

শ্রবণ করিয়! বালককে তদীয় হস্ত হইতে গ্রনুণন পুর্বক বধসাঁধ 
নার্ে শক্ত উত্তোলন করিল । তদ্দর্শনে স্বকর্ণাৃস্থ সেই। 
দেবাংশ রক্ষিত আঁয়ুনন্দন বারংবার হাস্য করিতে লাখিলেন 

সুদ দর্শন মাত্র অতিমাত্র ক্ুপান্সিত হইল | সৈরিক্্ীও 
কারণাবিষ্ট হুইয়।, সুদকে কহিল, মহাঁমতে ! এই শিশু সর্ব 

লক্ষণ সম্পন্ন এবং কোন রাঁজকুলে প্রন্থুত হইয়াছে £ 

অতএব ইস্বাঁরে বধ করিও না । সুদ কহিল, ভদ্রে! তোমার 

বাক্য যেরূপ ক্কপামিশ্রিতঃ নেই রূপ সত্যসঙ্গত | বাস্তবিক 

এই শিশু রাছগলক্ষণ নম্পন্ন, রূপবান্ ও সর্বথা কর্ম রক্ষিত। 
দানবাধম পাপাত্ কি জন্য ইছারে ভক্ষণ করিবে? যে 

ব্যক্তি জন্মান্তরীণ কর্মবলে শ্ুরক্ষিত, মনে বিবিধ আপু ও 

সঙ্কট হইতেও জীবিত হুইয়। থাকে, তাহাতে নন্দেহ কি? 
কশ্খা সহায় হইলে, নদীবেগে প্রবাছিত অথব+ বহি মধ্যে 

নিক্ষিপ্ত ব্যন্তি'র জীবন ক্ষয় হইবার নহে । লোকে এই জন্য 
ধশ্ম পুণ্য সমন্নিত কর্মের অনুষ্ঠান করে । তাহাতে আহু- 
স্মান অথব1- স্থখী হইয়া থাকে! ফলতঃ, কশ্মই তারক, 

পাবক, ছিতনাধক এবং ভক্তি ও মৈত্রস্থানের নিয়ামক । 
সবিশেষ বুদ্ধি সহকারে দান, পুণ্য, প্রিয়বাক্য ও উপকার 

সমন্বিত করের সর্বদ) অনুষ্ঠান করিলে, নেই কশ্মই রক্ষা 

করিয়? থাকে | তথাহি, শ্বকর্থ্ে প্রেরিত হুইয়!ই, লোকে 

বি্গয় লাশ করে। কর নহছার করিলে, তুমি আমি, পিতা, 
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॥ মাঁতী, স্বজন বান্ধব কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমত। নাঁই। 
আয়ুনন্দন নহুষও রক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য সুদ ও 
সৈরিক্ধ্ী কর্ের বশ ও প্রেরিত হইয়া অতিমাত্র করুণাবিষট 
হুইল 1 অনন্তর উভয়ে যোগ করিয়। সেই চারুলক্ষণ শিশুকে 
রক্ষা করিল। পুণ্যভানিনী টসরক্ধ্রী"রাত্রিতেই গুহনিক্ষাশিত 
করিয়!, বশিঠ খবির পবিত্র আশ্রমে লইয়া গ্রেল। তৎ্কালে 
খষি শয়ন করিয়াছিলেন । টৈরিজ্ধ তদীয় দ্বারদেশে সানু- 

» গ্রহ হৃদয়ে বালককে নিক্ষেপ করিল । অনন্তর জুদ অন্য 
মান পাক করিয়া দিলে, দানবাধম তুওড হষ্ট হইয়া, ভক্ষণ 

করিল। তাহাতে অশোক হ্ুন্দরীর শাপ ব্যর্থ হইল জানিয় 

মনে মনে আরও হর্ষিত হুইয়, অমাত্যগণের সাহিত হাঁস্থ/ 

পরিহানে প্ররত্ত হুঈল। | 

কুঞ্জর কহিল, এদিকে স্ুবিমল প্রভাত উপস্থিত হুইলে, 

মুনিসত্তম বশিষ্ঠ বহির্বিনির্ঠত হইয়া, কুটীদ্বারের সমীপে অৰ- 
লেকন কারিলেন, এক দিব্য লক্ষণ সংযুক্ত সম্পূর্ণ চঞ্জ সঙ্কাশ 

চারুলোচন সুকুমার কুমার পতিত রহিয়াছে । তদ্দর্শনে 
তিনি কছিতে লাগিলেন” খষিগণণ পকলে আগমন করিয়! 

দেখুন, এই বাঁলক কা্নার, রাত্রিতে কেই বা ইছারে মদীয় 
' দ্বারাঙ্গনে আনয়ন করিল। আপনারা সকলেই এই সকল- 
রূপসৎযুক্ত রাঁজলক্ষণলক্ষিত দেব গন্ধর্বব গর্ভাভ বালককে 

অবলোকন করুন | তাহাতে সমুদায় তপোধন পরম কৌতুকী 

হইয়া, মহাভাগ আয়ুর নন্দনকে সম্দর্শন করিতে লাগিলেন । 
পরম তেজন্বী বশিষ্ঠ বালককে দেখিবামাত্র যোগবলে আয়ুর 
পুত্র বলিয়া অবগত হুইলেন। এবং হুরাম্মা দানবেও 
ছুরভিপন্ধি কুবিতে পারিলেন। অনম্তর সেই ব্রহ্গনম্দন 
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পরমর্ষি ক্রপীপ্রসুক্ঞ আয়ুনন্দনকে উত্থাপিত করিয়া, কর- 
সুগলে পরিগ্রছ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দেবগণ ন্যর্প হুইতে 

তাঁহার উপরি পুস্পরফি আরস্ত করিলেন | গন্ধর্ব ও কিন্নর- 
গণ সুললিত স্ুত্বর গান করিয়া উঠিল। এবং খবিগণ 

বৈদিক মন্ত্রে স্তব করিতে লাখিলেন॥। অনন্তর ভগবান্ 
বশিষ্ঠ সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়ঃ কহিলেন, 
তোমার নাম নহ্ুষ বলিয়া, সর্বলোক বিশুষ্ত হইবে । 

জাওজ্তন্তা জাপাহা 

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর সুনিসত্তম বশিষ্ঠ বালকের জাত 
কর্মাদি কর্ম ও গুরু শিব্যার্দি ব্রতদাঁন বিপর্থ বিধান করি- 
লেন। আয়ু পুত্র শিষ্যব্ূপে পরম ভক্তি [বিশিষ্ট হুইয়!, 

ঘড় সহিত সম্পুর্ণ বেদ সমুদায় শাস্ত্র, সরহন্ত ধনুর্বেদ* 
প্রয়োগ সংহাঁর সমুপেত সমুদায় অস্ত্র শস্ত' এব২ রাজনীতি 
ও জ্ভানশাস্ত্রসম্যক বূপে অধ্যয়ন করিলেন । এইরূপে মন্।- 
মতি মহাভাগ নহুষ ভগবান্ বশিন্ঠের প্রসাদে রণচাঁপধর ও 
সর্ববিষয়ে সুসম্পন্ন হইলেন । 

এদিকে তদীয় বরবর্ণিনী জননী স্বর্ভান্থনন্দিনী নিরুপম 

দেবোৌপম পুত্রকে দেখিতে না পাইয়।, হাহাকার ও উচ্চৈঃ- 

স্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার দিব্য- 

দিবাকরের ন্যায় তেজোবলে আমা তান, 
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লক্ষণ পুত্রকে হরণ করিল । বৎস! আমি অনেক তপস্থা, 

দান, যত্বু ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান করিয়া, অনেক কে 
তোমারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । মছাভাগ দত্তাত্রেয় অনেক 
গুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তোমারে প্রদান করিয়াছিলেন । কে 

তোমারে হরণ করিল। হা পুত্র! হু। বস! হণ বাল! 
হু! গুণমন্দির ! ছ]। মদীয় জীবিতবন্ধন ! তৃমি কোথায় কাহ' 

কর্তৃক নীত হুইয়াছ, আমারে শব্দ প্রদান কর। অয়ি সুর- 
নন্দন ! তুমি সমুদায় সোমবংশের ভূষণ, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কে তোমারে আমার প্রাণের সছিত অপনীত করিল | 
হা বস! তুমি সম্পূর্ণ রূপ লক্ষণ ও দিব্য লক্ষণ পরম্পরায় 
পরিশোভিত ; মেই তোমারে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিল । 

হায় আমি কি করি, কোথায় যাই ! অন্য জন্মে যাহা করিয়' 

ছিলাম, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। পুর্বজন্মে 

কাহারও ম্যাল,.বিনাশ করিয়াছিলাম, ইহা! তাহা'রই পরিণাম, 
অথবা পাপকারিণী আমি জন্মীস্তরে কাহারও ফল হরণ 

করিয়া থাকিব ; তাহারই জন্য এই ছুঃখভোগ করিতে হইল। 
ফলতঃ আমি কাহার রত্বু হরণ করিয়াছি; সেই জন্য পুত্র- 
রত্বে বঞ্চিত হইলাম । অথবা সেই দারুণ কর্থের এই অতি- 
মাত্র পুত্র শৌকরূপ অবিতর্কিত ফল লাভ করিলাম, ইহাতে 
সন্দেহ কিঃ অথব। জন্মান্তরে কাহারও সহিত বিন্রাধ করিয়- 

ছিলাম । ইহজন্মে নেই পাপবশে পুত্র বিয়োগ হঃখভোশ 
করিতে হইল। অথব] পুর্বে কর্মভোগ নিরত বিশ্বদেবের 
মন বিচালিত করিয়াছিলাম সেই জন্য দ্বিজাতিগ্ণণ পুত্রকে 
হরণ করিয়া লইলেন। মহানভাগ। ইন্দ্রমতী অপার পুত্র- 
শোকে অভিভূত। হুইয়া, এইরূপ করুণম্বরে রোদন করিতে 
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লাগিলেন । অনন্তর শৌঁকে বিহ্বল! ও মুচ্ছিত| হুইয়॥ বল 

হীন গাভীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
ধরাঁতলে নিপাঁতিত1 হইলেন । 

নরপতি আয়ুও পুত্রের হঠাৎ হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! 
তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য পরিহার করিলেন এবং অতিমাত্র শোঁক 
হুঃখের বশবর্তী হইয়ণ, বলিতে লাগিলেন, বুবিলাম, তপস্যা 
ফল নাই, দানেরও ফল নাই । আমি অনেক দান ও তপস্যা! 
করিয়াছি, তথাপি পুত্র অপহৃত হুইল । মহাঁভাগ দণ্ডাত্রেয় 
পুর্বে প্রনন্ন হইয়া, চিরযৌবন, চিরায়ু ও সর্বগুণাকর পুত্র বর 

স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন । তাহার প্রদত্ত বরেরও বিদ্ধ 

ত হুইল। আয়ু মহাছুঃখে আক্রান্ত হইয়1, এই প্রকার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

ছি, 

একা |ধকশভ তশ অধ্যায় । 

৭২০ ই ১৩০ পস্পিছি লিপ পা্টিিস্পিশিতশত 

' কুঞ্জর কহিল, অনন্ভর দেবর্ষি নারদ স্বর্ণ হইতে সমা- 
গত হুইয়1, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ | কি জন্য শোক 

করিতেছ ? পুত্রের হরণ জন্য তোমার দুঃখ হইয়াছে, জানিতে 

পারিয়াছি। কিন্ত এই ঘটন] দৈবাঁধীন জাঁনিয়া, শোক 

পরিত্যাগ কর! তোমার সেই পুত্র সর্বজ্ঞ, পর্বদর্শী? ও 

নর্ষকলাহুসম্পন্ন, লন্দেত নাই। যে ব্যক্তি _তাদুশ দেব 
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 গুণোঁপম বালককে হরণ করিয়াছে, সে ফাল প্রেরিত, সংশয় 
নাই। কেননা মহাবল মহাবীর্য্য ত্বদীয় আত্মজ অপহর্তাকে 
সঃহাঁর করিয়া, পত্ধী সমভিব্যাহারে তোমার সকাশে আগ- 

মন করিবেন। বলিতে কি, তিনি অতিমাত্র তেজস্বী, 
ইন্দ্রোপেন্দ্র সমাঁন ও স্বকীয় পুণ্য কর্খবলে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত 
হইবেন । দেবর্ষি নারদ এই বলিয়। স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তিনি প্রস্থান করিলে, আয়ু ভার্ধ্যানকাঁশে আগমন ও সমু- 
* দায় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! দত্তাত্রেয় যে দেব- 

খরোপম পুত্র দান করিয়াছেন, তিনি বিষ্টুরতেজে জস্মি- 
য়াছেন, জানিবে। বরাননে! যে হুরাত্বা ষেই গুণবান 
পুত্রকে হরণ করিয়াছে, তিনি তাহার শির গ্রহণ পূর্ববক 
গ্রত্যঃগত হইবেন । দেবর্ষি এই কথা বলিয়া গেলেন। 

রাজ্ঞী ইন্দ্ুমতী স্বামিবাঁক্যে সাতিশয় হর্ষিতণ হইয়া, চিন্তঃ 
করিলেন, নারদ যাহ। কহিয়াছেন, তাঁছার অন্যথা নাই। 

' আর দভাত্রের যে বর দিয়াছেন, তাহাঁও অক্ষয় অয্বত স্বরূপ 

নর্থ! সম্পন্ন হইবে । তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া, 

দ্বিজ পুক্গব আত্রেয়কে বক্ষ্যমাণ বাক্যে নমস্কার করিতে 

লাগিলেন সেই পরিষদ্ধিগ্র মহাত্। অব্রিয় পুত্রকে নমস্কার, 

বাহার গ্রনাদে আমি শ্রুতচারুধর্্ জুপুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। 
তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, পুত্র নহুষ পুনরায় আগমন 
করিবেন। অতএব এই প্রকার কহিয়াই বিনিরত! হইলেন | 

২১৭ 
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স্ুত কহিলেন, ব্রহ্মপুত্র মহাতেজা তপস্থিবর বশিষ্ঠ 

একদ1 নহুষকে আহ্বান করিয়া? কছিলেন, বন! সত্বর 
বন দমন পূর্বক যথেষ্ট বন্য আহরণ কর। ননুষ শ্রবণ করিয়] 

তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন । এবং তথায় শুনিতে 

পাইলেন, দেব দূতগণ তাহারে লক্ষ্য করিয়া! পরস্পর বলি- 

তেছে, এই নহ্থষনীম। মহথীপ্রীজ্ঞ মহাবল পরম ধাঁপ্বিক অয়ু- 
নন্দন বাল্যকালেই মাতৃবিমুক্ত হুইয়াছে। ইছাঁর বিয়োগে 
আয়ুমহিষী সর্বদাই বিলাপ করিয়া! থাঁকেন। শিবছুছিত। 
অশোক! ইহার জন্য পরম ঢুশ্চর তপন্ঠায় প্ররুভ। হুইয়াছেন। 
ন| জানি, দেবী ইন্দুমতী কত দিনে আপনার এই পুত্রকে : 
দর্শন করিবেন। পুর্বে ছরাত্মা দানবগণ ইহারেই হরণ 
করিয়া আনয়ন করে! সেই নিরালম্ব৷ তপন্থিনী শিবনন্দিনী 

অশোক কত দিণে ইহার সহিত সঙ্গতা হইবেন, বলিতে 
পরি না। ধর্মাত্বা! নন্থষ চারণগণের এবংবিধ বাক্য আক- 

শন করিয়া, .নিতান্ত বিভ্রম গ্রাগু হইলেন। অনন্তর তিনি 

বন্য আহরণ পূর্বক বশিষ্ঠের আশ্রমে সমাগত হুইয়!, তাঁহাকে 

তৎ সমস্ত নিবেদন করিলেন । পরে বদ্ধাগ্জলিপুটে ভক্তিন- 

মিত কন্ধরে কছিলেন, তপন্থিবর মহ্থাপ্রা্ঞ তগবন্ ! চাঁরণ- 
গণের অপুর্ব বাক্য শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিল, এই 
আয়ুনন্দদ মকুধ ছুট দানবগণ কর্তক জননী ইন্্মতভীর সহিত 

4 
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বিয়োজিত হইয়াছে । শিবতনয়া! ইছারই জন্য ছুষ্চর 
'তপশ্চর্যযায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাহা'র। পরস্পর এই প্রকার 
কছিতেছিলঃ আমি সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে 

নিবেদন করি, নেই মহাভাগ আয়ু কে, দেবী ইন্দ্রমতী কে, 
অশোঁকল্ুন্দরী কে, এবং নহুষই খা কে। আমার এই 

২শয় ছেদন করিতে হইবে । পৃথিবীতে আঁর কেহ নহৃষ 

আছে? সমুদায় কারণান্তর কীর্তন করুন । 
বশিষ্$ কহিলেন, ধর্খাতআা মহাবল আয়ু সগ্ুদীপের 

অধীশ্বর এবং চারুৰূপ? তপন্থিনী ইন্দুমতী ভীহার. ভার্য্য। | 
রাজরাজ আয়ু সেই প্রিয়া মভিযীতে সোমবশবিভূষণ গুণ- 
নিলয় তোমাকে লহ্ৎপাঁদন করিয়াছেন । আর চারুহানিনী 
গুণরূপমমলঙ্ক্তা স্ুভগ। ও জুআোণী অশোকণ মহাদেবের 

আত্মজ। । তোমার জন্য তপোৌবনে নিরালম্ব তপস্তায় সন্ত্ি- 

বিষ্ট। হইয়াছেন । বিধাতা! যোগবলে তোমারেই তদীয় ভর্ত। 
নিশ্চয় ও দর্শন করিয়াছেন । লেই রূপৌদার্য্যগুণোপেতা। 
স্ুভগ! কমলেক্ষণা! অশোক। তপ প্রভাবে প্রস্বলিত। হুইয়", 

ধ্যানযোগ অবলম্বন প্রর্বক একাঁকিনী ভাগীরক্ষী তীর আশ্রয় 

করিলে, দাঁনবেক্দ্র তুড তীহারে দর্শন করিয়1,কামবাঁণে প্রপী- 
ডিত হইয়া; কহিয়াছিল, চারুহানিনি ! আমার পত্ী হও । 
তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তুণ্ড ! পুনঃ পুন$ আর এরূপ 

কছিয়। সাহস প্রকাশ করিও না । আমি তপস্থিনী ও আয়ত', 
বিশেষতঃ পর ভার্্য1। ভগবান্ দৈব আধুপুত্র মহাবল 
নন্থষকে আমার পতি করিয়াছেন । সেই*দৈবদত্ত মাতেজ! 
মেধাবী নহুষই আমার স্বামী হইবেন? যদি আমার কথ। ন। 

শুন, শাপ দিয় এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিবণ কিন্তু তুগ্ড 



দিছি পদ্দপুরাণ 

কামবাঁণে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল । অতএব ছলক্রমে তাহারে 
হরণ করিয়?, নিজ মন্দিরে লইগ্প। গেল। তিনি তাহ! 

জানিতে পারিয়।, সেই দানবাধমকে এই শাপ দিলেন যে, 
নহুষেরই হুন্তে তোমার মৃত্যু ছইবে। বৎস! তিনি যখন 

ই কথা বলেন, তখন তোমার জন্ম হয় নাই। অনন্তর 

ভূমি আফ়ুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, পাপাত্ম! দাঁনৰ 

তোমারে হরণ করিয়। লইয়। যাঁয়। কিন্ত ভুদ রক্ষা 

করিয়া, পশ্চাঁৎ, তোমারে মদীয় আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছে । 

চারণ ও কিন্নরগণ বন মধ্যে তোমারে দর্শন করিয়া, এই 

কথাই শ্রবণ করাইয়াছে। এক্ষণে তুমি পাঁপকর্ত। দান- 
কাধম তুণ্ডকে সংহার কর, জননীরে নিয়! দর্শন, প্রবোধন ও 

অশ্রচবারি বিমান কর, এবং অশোক সুন্দরীর স্বামিপদ 
গ্রছণ কর। তোমারে এই সমুদায় কারণ নির্দেশ করিলাম । 
মহামতি বিপ্র এই বলিয়। বিরত হইলেন । নহুষ মুনীজ্্র- 
যোজিত সমুদায় আকর্ণন ও পরিকলন করিয়া, যারপর নাই 

রোষাবিষ্ট ও একাঁকীই দানববধে কৃতনংকল্প হইলেন । 
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বিষুণ কহিলেন, অনন্তর নহুষ যুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রণাম, 
প্রসন্ন ও আমন্ত্রণ করিয়।, বাঁণপাণি ও ধনুর্ধর হইয়া, আশ্রম 
হইতে বহির্গত হইলেন । এ দিকে সুদ যে সন্য মাংস পাঁক 
করিয় দিয়াছিল তু তাহা! জানিতে পারে নাই। স্ুগুণ 
স্থরূপ ও সুললিত আধুপুত্র জানিয়। সেই মাংস সুন্দররূণে 
ংস্কৃত, স্ব, ও রসপক্ু ও সুস্বাদু করিয়া, ভোজন করিল 

এবং নিরতিশয় হর্ধাবিউ ও কাঁলবশে হতচেতন হুইয়', 
অশোকাঁনকাশে গমন পৃর্বক কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার 
স্বামী আয়ুনন্দনকে ভক্ষণ করিয়াছি । এক্ষণে আমারে ভজন! 
ও মনেনুগুণ 'ভোথ সমস্ত উপযোগ কর। সেই গতাযু 
মানুষ পতিতে তোমার কি হইবে ? 

_ তপন্থিনী অশোকা প্রত্যত্তর করিলেন, আমার স্বামী 
দৈবতগণের প্রদত্ত, অতএব অজর ও দোঁধবজির্জত 1 মহা ক্মা- 
গণও তাহার ম্বতুযু দেখিতে পান না। হৃরাচার দানব শ্রবণ 

করিয়া, বারংবার হাস্য করিতে লাগিল এবং সেই বিশা- 
লাক্ষীরে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! আয়ুরপুত্র হুরাত্মম বালক 
নহুষ জাতমান্র তদীয় মাংস ভক্ষণ করিয়াছি । অশোক 
শুনিয়! অতিমাত্র রোধাবিষ্টা ছইয় কছিজ্লেন ;) আমি সতী 
নিয়মান্গুনারে তপস্তা করিতেছি। আয়ু পুত্র চিরায়ু হই- 
বেন, তাঁছাতে সন্দেহ নাই। হুরাঁচার ! এক্ষণে যদি জীবিত 
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লাঁভের বানা থাকে, অন্যত্র গমন কর । অন্যথা, পুনরায় 
নিঃসন্দেহ অভিশগু করিব। তাহাতে তুগড পরে আবর্তন 

পূর্বক সুদ সকাশে লমস্ত বিজ্ঞাপন করিল । শ্ুদে শুনিয়! 
কহিল, আপনার দালী এ বিষয়ে সবিশেষ বলিতে পারে । 

পাপ চেতন তুণ্ড সুদ কর্তৃক এইপ্রকার প্রেষিত হইয়া, সত্বর 
বিনির্ঘত হুইল এবং স্বীয় ভাঙ্যাকে সমস্ত নিবেদিত করিয়া 

কছিল, সুদ ও দাসী কি করিয়াছে, বলিতে -পারি না । 

জুত কছিলেন, তপস্থিনী অশোক! নিরতিশয় শোক; 

ছুঃখ ও গুরুতর তপশ্চর্ধ্যায় কর্ষিতা ও সন্তপ্তা হইয়া, স্বামি- 
চিন্তায় পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র আকুল হুইয়। পড়িলেন। এএক- 
বার ভাবিলেন, টৈত্যণণ বিবিধ উপায় বলে কিনা করিতে 
পারে ? বিশেষত তুগ্ড উপায়জ্ঞ এবৎ নর্থ! বুদ্ধি সম্পন্ন ও 

উদ্যমশীল। পুর্বেব লেই হুরাঁচার উপায় বলে আমারে বিনষ 
করিবার চেষ্টা করে । এক্ষণেও সেই উপাঁয়ঘোশে আয়ু 
পুত্র বিনষ্ট হইবেন, তাহাতে অসস্ভীবনা কি,' আবার ভাবি 
লেন, যে, অনাময় ভাবী ভাব টদবযোগে বিনির্দিষ্ট হয় 
তাঁছ! উদ্যমলহথায়ে নষ্ট অথবণ নও বিনষ্ট হুইয়? থাঁকে 

অথব। উদ্যমই শ্রেষ্ঠ হউক, আর ম্বকীয় কর্মজ ফলই শর 
হুউক। ট্দবদৃষ্ট ভাবী ভাব কখন বিনষ্ট হয় না । দেবগৎ 
যে.বিশেষ নংভাবিত করেন তাঁহার অন্যথাপত্তির সম্ভাবন 
নাই | মহাভাগ। অশোক এবংবিধ বহুবিধ চিস্তা 'করিয়া, 

বারংবার খিন্না? ও অবসন্না হইতে লাগিলেন | 

এঁ সময়ে বিহ্বরনামে হারকগ দিব্যগন্ধ বিনির্লিগু বৃহ 
₹শ মহ্থাতন্টু দ্বিভুজ কিন্নর ভাধ্যার সহিত পক্ষলহাত 

অতিভদ্ধা বিষানমার্গে গমন করিতেছিল। নে বংশহক্ে 
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সহসা! সমাগত হুইয়! বিষগহবদয়। অশোৌকাঁরে সম্বোধন 
পুর্র্বক কছিল, দেবি! কিজন্য রোদন করিতেছ। আমি 
তোমারই জন্য আগমন করিয়াছি। আমি বিঞুভক্ত, 
জাতিতে কিন্নরঃ দেবগণ আমারে পাঠাইয়া দিয়াছেন ! 
নহুষের জন্য ছঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাপীয়ান্ তু 
তদীয় সংহার বাসনায় পুর্বে কুতোদ্যম হইয়া, তীহায়ে ছরণ 
করিয়াছিল | কিন্তু দেবগণ বিবিধ উপায়ে তদীয় রক্ষা 
বিধান করিয়াছেন । দাঁনবাঁদম তাহা! জানিতে না পারিয়া, 
হরণ ও ভক্ষণ করিয়াছি ভাবিয়া, তোমারে দেখিতে আনি- 
যাছিল এবং তাহাই শ্রবণ করাইয়। চলিয়। গিয়াছে; যাছ! 
হুউক, ত্বদীয় ভর্তা মহাযশা৷ নহুষ পূর্ববজন্মার্ডি্িত পুণ্য ও 
স্বকীয় কর্মবশে এবং গিতৃ পুণ্যবলে জীবিত বিরাজ করিতে 
ছেন। কল্যাঁণি ! হুতমান পরম পাপীরান্ তেজোবিদূষক 
ঘাতকগণ উত্তরিত জনের বিনাশ বামন। করিয়া থাকে ! 

এবহবিধ, ও শক্াদি নানাবিধ উপায়ে দিনদিন প্রাণহানির 
চেষ্টা করে । যে ব্যক্তি পুণ্য ও কর্মাবলে সুরক্ষিত, হুর্বত্তি- 

গণ কৌটিল্য, কুবিদ্যা, মোহ, স্তত্তন, এবং অন্যান্য বলবান্ 

উপায়যোগণে তাছাঁকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হুয়। কিন্ত্ত 

পুর্বজন্মীরজি্জত সুক্কৃত ও পুণ্যবল এবং দেবান্ধগ্রছে সর্বদাই 
সুরক্ষিত, বলিয়। ছুরাচার পাপিগণের তন্ত্র, মন্, বিষ, শস্ত্, 
অগ্নি, বন্ধন ও অস্ত্রা্দি তন্তৎউপায় সমস্ত সকল বা তাহাতে 
প্রবিষ হইতে পারেনা । প্রত্যুত, উপচারকর্তী স্বয়ং শুস্মী- 
ত হুইয়! থাকে) তিনি একাকী জীবিত পুণ্য ভোগ 

করেন । দেবগণ ত্বদীয় ভর্তার তপঃপ্রভাব ও পুণ্য সঞ্চয় 

সমস্ত অবণত আঁছে-। অতএব তুমি সেই বলিশ্রেষ্ঠ বীর 
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নন্থধকে স্বকীর সত্য, তপন্তা, পুণ্য, নিয়ম ও দমবলে সুর- / 
ক্ষিত অবর্গত ছইবে | এক্ষণে এই অকারণ দারুণ শোক 

ঢচঃখ পরিহার কর।॥ পরম ধার্িক আয়ু নন্দন পিতৃ মাতৃ 
বিয়োজিত হইয়ও, তপস্বী বশিষ্টঠে্ল পরিচালনায় তপো- 
বনে জীবিত বান করিতেছেন ! এবং সম্ভ্দায় বেদ, তত্ত্ব, 
ও ধনুর্বেদে সবিশেষ পারগ হুইয়।, স্বকীয় তেজ ও স্বকীয় 

কলায় শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইতেছেম? অধিকন্তু, বিদ্যা, 

তেজ, তপস্থ, মহ্াপুণ্য ও মহাজ্ঞান এসকলে ভীহার কিছু- 
মাত্র অভাব নাই। সেই পরবীরঘ্ব অরাতিনিস্ুদন অমরপ্রিয় 
নহুষ স্বপ্পকাল মধ্যে দানবেকন্দ্র তুণ্ডের সংহার ৩ তোমারে 

পরিগ্রছ করিবেন । এবং ভোমার সহিত পৃথিবীর একা ধি- 

পতি ও দেবরাঁজের সমকক্ষত। প্রাপ্ত হইবেন । তুমিও ইজ্স্র- 
সদৃশ হ্বপুত্র লাভ করিবে। ধর্ম্াত্বা যযাঁভি তোমার গর্ভে 
অবতরণ করিবেন । তিনি প্রজাবর্গের পরিপালক ও সর্বজীবে 

দয়াপর হইবেন । তীহ্ার চারিপুত্র জন্সিবে তাছার! সকলেই 
পরম তেজন্বী, বলবীধ্য গুণসম্পন্ন, ও ধনুর্বেদে পারগ হুই- 

বেন। তীভাদের নাম, তুর্বসূ, পুরু, কুরু, ও যু । যছুর আট 

পুত্র হইবে । তাহার! সকলেই মছাবলঃ মহ্থাতেজা, মহাবীর্ধ্য, 

মহাত্মা! ও মছাবিক্রমবিশিষ্$ হইবে । তাহাদের নাম পরাক্রমে 
ভোজ, ভীম, অন্ধক, পসর্ববান্ধব ধু়ি, শ্রগতসেন, ধীর, ও 
কালদৎক্র | শাহর! যাদব নামে বিখ্যাত ছইবে 1 তুমি ছঃখ 
ত্যাগ কর । অগ্নি বরাননি ! নহ্থষ তোমার সহিত অবশ্যই 

মিলিত হইবেন |” এবং দানব দলন করিবে । অশোকনুন্দরী 
কছিলেনঃ হে ধর্াজ্ঞ ! আমার স্বামী কবে আলমিবেন, সত্য 
বল। এবং,আমার মনঃস্সুখ বর্ধিত কর । 
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কিন্নর কহিল, তুমি অচিরাঁৎ স্বামীনমাগম লাভ করিবে । 
এই বলিয়া সে বিবুধালয়ে গমন করিলে, অশোকনুন্দরী 

কাম ক্রোধ ও শোক পরিহার পুরসর স্ুছুশ্চর চিলিশনিন 

প্ররত্ত হইলেন । 

চতরধিকশততন অধ্যায়! 

স্কৃত কহিলেন, এদিকে নহুষ সমুদায় খবে ও তপস্বী- 
শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আমস্ত্রণ করিয়!, দানবের উদ্দেশে গমন 
করিতে একান্ত উৎসুক হইলেন । তদ্দর্শনে বশিষ্ঠপ্রসুখ 
তপোধন্বর্গ মেই আয়ুর পুত্র মহাবল নন্থবকে আশীঃ 
প্ররোগ পুরঞনর আমন্ত্রণ এবং স্বর্গে দেবগণ ছুন্দ্রভিবাঁদ 
সহকারে তীয় মন্তকে পুম্পরষ্টি করিতে ল।গিলেন । অনস্তর 
সহজ শরণ সমভিব্যাহছারে তথায় সমাগত হুইরা সুর্য্য- 
তেজ? সদৃশ প্রেন্দম অস্ত্র নকল প্রদান করিলেন। নৃপসত্তম 
নহুষ তাঁহাদের নিকট তন্তৎদিব্য অস্ত্র নকল গ্রহণ করিয়।, 

দিব্যরূপে প্রতিভাত হুইয়া উঠিলেন । তখন দেবগণ ইক্দ্রকে 
কহিলেন, সুররাজ ! এই নরপত্তি নন্থষকে রথ শ্রদান করুন। 

তাহাতে দেবরাজ দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ 
সারথি মাতলিকে আহ্বান ও আদেশ্ব করিলেন, মাতলে ! 
এই মহাস্থৃভাঁব মহা প্রভাব মহা রাজনম্দন ইন্দুতনয়কে সর্বনামী 
রথে আরোহণ করাইয়', সমরে লইয়) যাঁও 1 মাতলিও, 
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বু পদ্দপুরাশ | 

যে আত্ঞা, আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, বলিয়্ণ, 

নমরোদ্যত জয়ুজমকাশে সমাগত হইলেন এবৎ দেবরাজ- 
লন্দেশ বিনিবেদিত করিয়া! কহিলেন, নৃপশদ্দুল! ইন্দ্র কহি- 
য়াছেশ, এই রথে আরোহণ করিয়া, সংগ্রামে বিজয় লা 
ও পাপাত্া দানবকে নিপাতিত করুন । 

রাজেন্দ্র নন্থ্ষ শ্রবণ করিয়া, আনন্দে পুলকিত হইয়। 
কহিলেন, আমি মহান্থভাঁব দেবরাজ ও বশিষ্ঠের গ্রনাদে 

পাপরুদ্ধি দানবকে সমরে নিহত এবং মদীয় পক্ষসঞ্চারী 
দেবগণের ছিতসাধন করিব । মহ্থাভাগ নন্থষ এই প্রকার 
পবিজ্র বাক্য প্রয়োগ করিলে, শগ্রচক্রগদাধর বাহুদেব স্বয়ৎ 

তথায় সমাগত হুইয়ণ, সুর্য্যসদৃশ তেজন্বী চক্র হইতে চক্র 
সম্ুৎপাদন পূর্বক প্রদান করিলে, আয়ুনন্দন পরম পুলকিত 

হইয়া, সেই তেজঃপ্রদীগু স্ুুরভারুতি জ্বলমান চক্র গ্রহণ 
করিলেন। অনস্তর মহাঁদেব তেজঃপরীত স্ুতীস্ক শুল 
অর্গণ করিলে, তিনি তাঁহু। ধারণ করিয়, দ্বিতীয় ত্রিপুরারি 
শঙ্করের হ্যায়, বিরাজমান হইলেন । এ সময়ে ব্রক্ষা। ব্রহ্ধান্ত 
বরুণ উৎকৃষ্ট পাশ ও চন্দ্রতেজঃ প্রতীকাশ নাদমঙ্গল শখ, 
দেবরাজ ব্জু ও শত্তি” আয়ু ধঙ্গু, এবং অগ্নি আগ্নেয় অস্ত্র 
প্রদান করিলেন । এইরূপে দেবগণ বিবিধ দিব্য অস্ত্র শঙ্ 

লক্ল সেই মহ্থাভাগ রাজনন্দনকে প্রদান করিলেন । 
কুঞ্জর কহিল, অনস্তর আয়ুনন্দন দৈবতগণে পরিবারিত 

গ্রেবং তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ আশীঃনহ অভিনন্দিত হইয়া, 
ভান্বররত্ুধ্ালী ফ্বণ্টারবনিনাদিত কিন্কিণীজালপরিবেস্টিত 

দিব্য রথে অধিরূঢ হইলেন । তাহাতে আকাশমার্গে হ্বীয়- 
তেজও সমহিত্ দ্রিবাকরের ন্যার, দেবগণের প্রিয়ঙ্কর সেই 
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নৃপাত্ম লাতিশয় প্রতিভাত হুইতে লাগিলেন ।. অনন্তর 
তেজইঃপ্রতাপে প্রস্বলিত হইয়া, শীত্রবেগরথারোছুণে 
সদাগভি বায়ুর ন্যায়, তৃরিদ পদ্দে রথচ1লক মাতলির সহিত 

স্ববলপরিবারিত পাঁপনিরত দ্বানবের অধিষ্ঠিত প্রদেশে 

প্রস্থান করিলেন । এইরূপে ইন্দ্রেপেন্দ্র দশ বলবীর্য্যকোধ 
সর্বনৃূপেশ নন্থষ মহাত্মা দানববধার্থ নিতাস্ত সমুত্সুক হইয়া, 
দেব ও খবিগণের অভিনন্দন লাভ পুর্বক বহির্গত হইলে, 
দান্ধর্ব ও কিন্নরণণ চতুর্দিক হইতে স্তব করিতে লাগিল । 

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় । 

শচাটিট) (টি ০০০ 

কুঞ্জর করছিল, সুররাজ সদৃশ আয়ু পুত্র এইরূপে প্রস্থান 
করিলে, দেবগণের, গন্ধর্গণের ও অঙ্গারগণের বূপালঙ্কীর- 

সখলস্কৃত বররমণীগণ এবং অন্যান্য কৌতুকমঙ্গল ও গীতি- 

পরায়ণ? কাঁমিনীসমুহ কৌতুক মানসে তথায় সমাগত 

হুইলেন। দে যাহ? হউক, ইন্দ্রমতীনন্দন ছুরাঁচার দানবনগরে 
উপনীত হইয়। দেখিলেন, তীয় পুর বহুতর দিব্য নম্দনকানন, 
সপগুকক্ষকলসরাজিত গেছ, পতাকাঁপহিত বিশাল দণ্ড, 
কৈলাসশেখরাকরূতি গণনস্পশীর্ণ অত্যন্ত শোভমান উৎকৃষ্ট 
ভবন, দিব্য বন, উপবন, সাগর্োোঁপমু তড়াধ ও" পদ্ম- 
রক্তোৎপলসমন্বিত সরোবর, নানারত্বে সুরঞ্জিত অট্রালক, 

সুনিশ্মল জলপুর্ণ পরিখ1, গজঃ অশ্ব, মহাপ্রভাব মহাঁগ্রত 
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পুরুষ এবং সুন্দরী ললন1 সমুছে অলঙ্কৃত ও পরিরৃত 7 
রাঁজশ্রেন্ঠ ইন্দুনন্দন এবংবিধ মহোদয়পুরী প্রান্তে দিব্য রক্ষে 

বিরাজ্িত দিব্যকানন দর্শশ পূর্বক নন্দনবনে দেবগণের হ্যায়, 
তাহাতে গ্রবেশ ও মাতলির সঙ্বিত উপবেশন করিলেন । 

তিনি বনমধ্যে নদীতটে উপবিষ্ট হইলে, দিব্যরমণ'রা তথায় 
সমাগত হইল; শীততত্তবজ্ঞ গন্ধর্বের! তাহার উদ্দেশে গান 

এবং স্ুত, মাগপ ও বন্দিণিণ যথাবিধি স্তব করিতে 

লাগিল । 

বড়ীধকশততম অধ্যায় । 

--)৯ কস (7 

রুঞ্জর কহিল, শত্তৃপুত্রী অশোক! দূর হইতে সেই সুুতাল 
সুমধুর গীত ও পরমপািত্র স্তোত্র শ্রাবণ পুর্বক সবিশেষ 
চিন্তা করিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর 
তৎক্ষণাৎ আসন হুইতে সমুখিত হইয়া, মহোঁৎসাহ সহকারে 
তথায় লমাগত হইলেন । এবং দ্িব্যমংকাশ, দিব্যরূপ- 

সমএভ, দিব্যগন্ধান্থলিপ্ত, দিব্যমাল্য সুশোভিত, দিব্য ভূষণ 
ভূষিত, দিব্যলক্ষণনতযুক্ত, সুরধ্যনমদীপ্যমান নহুষকে দর্শন 
করিয়! ভাঁবিলেন, এই মন্ছাপ্রাজ্ঞ পুরুষ দেবতা, কি গন্ধর্বর 
অথবা আর কেন হইবেন | দেবগণেও কখন এপ্রকার 
সুরূপ সুকুমার তুম্দর পুরুষ দেখি শাই) মনুষ্য লোকের 
কথা আর কি.বলিব ? ইনি কি স্বয়ং মহাদেব, অথব! মনো-। 
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তব কিংব1 পিতৃলখা৷ ধনাধিপ পৌলস্তয। অশোকক্ুন্দরী 
এই প্রকার চিস্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রস্ত। লহুন! 
তথায় সমাগত হইয়া, সহাস্তা আস্তে তীহাকে কহিতে 
লাগিল ! ্ 

সম্তাধিকশততম ভধ্যায়। 

0৯ সী - 

রস্ভা কহিল, শুভে 1! তপশ্ত। ত্যাগ করিয়া, কি 

দেখিতেহ ? বুবিলাম, পুরুষের প্রাপ্তি জন্যই ভোমার 
তপাস্তা | 

অশোকন্ুন্দরী কহিল, বাস্তবিক, মনোমত পুরুষ কাঁম- 

নায় আমি তপস্যা! করিয়াছি! দেব, অন্থর ও মহছোরগণ 

কেছই আমাকে এবিষয়ে পশ্চাপদদ করিতে পারিবে ন। | 
এই পুরুষকে দেখিয়া, আমার মনে মহালোভ উপস্ফিত 
হইয়াছে । এবং এখনই নিকটে বাইয়া! ইহার সহিত কথা 
কহিতে ইচ্ছা হইতেছে! অয়ি বরাননে ! আমার মনের 

এই প্রকাঁর বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। বদি তোমার বিদ্দিত 
থাঁকে, তাঁহ। হইলে, এবিষয়ের কারণ নির্দেশ কর. ॥ 'দেব- 

তারা আমাকে মহাত্মা নানী পত্বী রূপে 'কীনি 
করিয়াছেন । 

রস্তা কহিলেন, অগ্নি ভাবিনি ! সত্য স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ 

্রক্ষ লনাতন আত্মরূপে স্বয়ং ঘটব্ধপ সম্ুদায় প্রাণিতে 
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বিরাজ করিতেছেন ।.. ষছ্িগ তিনি প্রকুতিপ্রয়ুখ অপকারী 

ইক্জ্রিয় সঙ্থায়ে মোহুপাশশতে বন্ধ হয়েন, তথাপি সর্বদ! 

লিদ্ধা। আদরুর প্ুত্র নন্থঘ লমাগত ইরাদ আব! 
তোমার তাহ জানিয়াছেন | 

অশোঁকপুন্দরী কছিলেন, অগ্নি বরবর্ণিনি | আতা! ও 

মন স্বয়ং সমবেত ও কামনাতৎপর হইয়া, সর্বদাই এই 
বীরের প্রতি ধাবমান হইতেছে! অতএব মনের সমান 

দেবতা নাই। কেনন। এই মন সমস্ত সবিশেষ জানিতে 

প্রারে ! অয়ি চারুকাসিনি! আমি এবিষয়ে আশ্চর্য 

দর্শন করিয়াছি । মদীয় মন এই মনোভব সদৃশ দিব্য 
লক্ষণ পুরুষের প্রতি যেরূপ ধাবমান, অন্য কাহারে দেখিয়! 

নেরূপ হইডভেছে না । এক্ষণে চল, আমরা ইহার নিকট 
গমন করি | এই বলির তিনি গমনের উপক্রম করিলে, 

রস্ত। তাহার ওওসুক্য দেখিয়।, নহুষলমীপে প্রস্থান করিল । 
সত কহিলেন, অশোক রস্ভা সমভিব্যাহারে বীরলক্ষণ 

লন্ৃষ সকাশে সম্পক্থিত হুইয়।, তাহাকে প্রেরণ করিয়া 

কছিলেন, সখি এরই দেবরূপী নহুষের সমীপস্থ হুইয়। বল, 
অদ্য তোমার জন্য স্বয়ং সমাগত হুইয়াছি। রস্তা কহিল, 

কুব্রতে ! আচ্ছা, তাহাই ছইবে, তোমাপ্ধ পরমপ্রিয়ানুষ্ঠান 
করিব । এই বলিয়! সেই দেবরমণী রস্ত। দ্বিতীয় বাসবের- 
হ্যায় 'শরচাপধর বীরবর রাজনন্দন সকাশে গমন করিয়! 

কন্িল, মছাভাগ 1 আমি রত্ত!। আগমন করিয়াছি । শিব- 

ঢচছিতা স্বপং আমারে পাঠাইয়! দিয়াছেন! দেবদেব 
মহাদেব, পুর্বে ভোমার জ্রন্তা ভার্ধ্যাকূপধর লোঁকছুর্লভ 
পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । মস্গুষ্য;) দেবতা? খাবি, গন্ধ, 
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পন্নগ, লিদ্ব, চারণ ব! জন্য কোন স্ুরূুতিবান্ পুরুষগণ ঞ্গজে 
তাঁছা প্রাণ্ড হইতে পারেন না। শ্রবণ কর, এক্ষণে তিনি 
স্বয়ং তোমার জন্য সমাগত হইয়াছেন। তীছার নাম 
অশোকমুন্দরী £ তিনি পুণ্য যোগে ' বিনির্ষ্মিত। হইয়াছেন । 
এবং তোমার জন্য তপোন্থষ্ঠানপরায়ণ। হুইয়।, অতিমাত্র 
তপস্যা করিয়াছেন । তোমান্তেই তাহার এঁকান্তিক কামন। 
লক্ষিত হুইয়! থাকে । তুমি ইহা! অবগত হুইয়া, সেই সুভ- 
গীরে ভজন কর । তোম ব্যতিরেকে নেই বরারোছ। 
আর কাহাঁকেও অবগত নছে | 

নন্থষ সমুদায় শ্রবণ ও অবধারণ করিয়?, প্রত্যুত্তর করি- 
লেন, শ্রবণ কর। পাপপরায়ণ দানবকে নিপাত ন! 
করিয়। আমি কখনই বরাননাকে পরিগ্রহ করিব ন।। তুমি 
যাহা! বলিলে, লমস্তই আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে । তিনি 
আমার জন্য মহাতীব্র তপস্যা করিয়াছেন । বিধি বিধানতঃ 
আমার ভার্যযা হইয়াছেন এবং আমারই জন্য ক্ুতনিশ্চয়। 
হুইয়৷ অদ্যা্পি তপস্যা করিতেছেন । পুর্বে হুরাচার দানব 
নিয়মান্বিতা তাহারে হরণ করিয়া, আনয়ন করে । এবং 

আমাকেও স্ুতিগৃছ ছইতে হরণ করিয়। লইয়। যায়! আমি 
পিতৃ-বন্ধুবিনাকত হুইয়! বাল্যকাঁলেই তপোবনে অবস্থান 

'করি। অতএব অগ্রে লেই দানবাধমকে নিপাত করিয়া। 
পশ্চাৎ তোমার সখীকে বশিষ্ঠের আশ্রযে - লইয়া যাইব। 
প্রিয়কারিণি রস্তে ! তাছারে নিয় এই সমস্ত নির্দেশ কর। 

রস্ত। তৎকর্তৃক এই প্রকার বিলঙ্জি্িত] ছইলে, পুনরায় 
আগমন পূর্বক সমস্ত অশোকম্ুন্দরীর গৌচর করিল। 
তাছাতে তিনি রক্ভার লহ্তি বীরম্যাধীর বাক্য সকল 
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অবধাঁরণ করিয়?, পরম হ্র্যাবিষ্টী হইলেন । এবং ভর্তার 

বীর্য্যদর্শনকৌতুকিনী হইয়া, তাহারই সহিত তথাক়্ কন 
করিলেন প্ 

অফ্ট।ধিকশততম অধ্যায় 
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ত কহিলেন, অনন্তর তৃণ্ডের পরিচারক পরমপাপী 
দানবগণ রস্তানহুষসংবাদ আকর্ণন করিয়।, স্বকীয় প্রভুর 
গোঁচর করিল । তাহাতে দানবরাজ ভূ্ড নিতান্ত রোবাবিষ্ট 
হুইয়?, বিশঠকে কহিল, বীর! তুমি মদীয় আদেশে সত্বর 
গমন করিয়া, জানিয়। আইল, কোন্ ব্যক্তি শিবকন্যার 
সভিভ সম্ভাষণ করিতেছে । বিশঠ শ্বামিনিদেশ শ্রবণ 
করির+, তৎক্ষণাৎ নন্কষকে নিয়! কহিতে লাগিল, তুমি দিব্য 

রথ, অশ্ব, সারখি, শর ও শরাননে ভয়ঙ্কর হইয়া কি জন্য 
নির্ভয় চিভে এখানে অবস্থান করিতেছ ৭ তুমি কে, কাহার 
কানু! কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছ এবং রস্ত! গ শিবকন্যার সহিত 
কি কথা বলিতেছিলে* সমস্ত স্পষ্ট করিয়া! বল | দেবমর্দন 
তুগডকে.কি তোমার ভয় হয় ন। % যদ্দি জীবিত লাভের অক্ভি- 
লাব থাঁকে, সম্ুদায় সবিশেষ কীর্তন ও সত্বর প্রস্থান কর । 
গ্রখানে থাকিলে; যেই দ[নবরাজ্গকে অতিক্রম কর! কখনই 
সাধ্য হইবে মা। 

“৮০ নস্থষ কছিলেন, যিনি সপ্তত্বীপের অধীশ্বর প্রভূ, আমাকে 

র্ 
নারির, হব দুং? ২০ 
সদ কিউ রা এ 357৯ চন 
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সেই মহাঁবল আঁয়ুর পুত্র দৈত্যকুলাম্তক নহুষ বলিয়। জর্টনিবে।' 
আমি সর্বথা দেব ব্রাহ্মণের পুজা করি | ' তোমার! হুরাঁচায় 
স্বামী পুর্ব্বে বাল্যকাঁলে সেই আমারে ও এই শিবছুহছিতাকে 
হরপ করিয়াছিল | ইনি তদীয় বধসাধন মানসে ঘোর তপন্তা 

করয়াছেন। আর মহাভাগ আয়ু যে বালক স্ুুতিকাগূহ 
হুইতে হৃত এবং বধার্থ সুদ ও দানীর হস্তে সমর্পিতি হুয়, 
ামিই সেই বালক, অদ্য সমাগত হইয়াছি। শ্রবণ কর, 
সমুদায় দৈত্যের সহিত তোমাদের সেই পাপকর্্া। ছরাচার 
প্রভুকে মন্দিরে প্রেরণ করিব। পাঁপিষ্ঠ তুমি আমাকে 
জানিয়। দিয়া, তাহার নিকট এই সমস্ত নিবেদন কর | 

বিশঠ শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান পুর্ববক সমুদ্ধায় 
গোচর করিলে, দ্িতিজেশ্বর নিতান্ত রোঁষাঁবিষ্ট হইল এ্রেবং 

ভাবিল, পাপাত্স। শুদ ও দাসী সংহার না করিয়া উপেক্ষা! 
করাঁতেই মদীয় ব্যাধি বর্ধিত পাইয়াছে। যাহা হউক, অধুনা 
শিবকন্যার পছিত ইহ্থারে শিলাশিত সায়কপাঁতে সংগ্রামে 

সংহার করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, নারখিকে 

কহিল, শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট তুরক্গমসমুহে রথ যোজন] কর। 
অনন্তর সেনানীকেণ আহ্বান করিয়া কছিল, সত্ব টসম্ত- 
দিকে সুলজ্জিত, তুরগদিশকে পদাতিনংযোজিত এবং 
পতাঁক।, ছত্র ও চামরাদি কপ্পন। করিয়া, চতুরজ্গবল বিধান 

কর। মহাপ্রাজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ ঘথাঁবিধি 
সমুদায় সমাধান করিলে, অনুররাজ সুনিপুণ চতুরজ সৈচ্যযে 
পরির্ত হইয়া, অরণ্যে গমন করিয়া, কেখিল, মহাবল 'ন্ছুষ 
সশর শরাীসন ধারণ পুর্বক লমরোদ্যত হইয়া, তেজো জ্বাল 

নমাকীর্ণ দ্বিতীয় ভাক্ষরের ন্তায়, ইন্দ্ররথে অধিরূট রহিয়াছেশ। 
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তিনি .সমুদায় শত্তধরশখীণের অগ্রগণ্য ও দেব দাঁনবগণেরও 
ইজপধর্ধ্য | দেবগগণ গগ্গনমার্গে অবস্থান পূর্বক তারে দর্শন 
করিতেছেন । 

স্কুত কহিলেন, অনন্তর দাঁনবগণ সকলেই স্ব স্ব উভতষ 
শর সমস্ত বর্ধণ পৃর্বক খড়ন, পাশ, মাশুল, পরশ্বধ ও শক্তি 
»মুহ সহকারে মন্াভাগ নহুষের সহিত যুদ্ধ ও জলধরের 
ন্যায় রোৌষভরে গর্জন করিতে লাগিল । গ্রতাপবান্ নন্কৃষ 

তাঁছাদের বিক্রম দর্শন করিয়া, ইন্দ্রাযুধ সদৃশ শরাসনে 
গুণযোজন] পূর্বক বিল্ষারিত ও বজ্স্ফোট সমৃশ তুমুল শব্দ 
করিলে, দানবগণ তত্প্রভাবে নিরতিশয় ভীত ও কম্পিত 
এবং মোছে আচ্ছন্ন হুইয়া, মহারণে তৎক্ষণাৎ .ভগ্ন 
কইয়। গেল 1 

নবাধিকশততম অধ্যায়। 

স্পট পি 0৮০ 

কুঞ্জীর কহিল, অনম্ভর ধন্গুষ্পাণি নন্থষ দানববিনাশে 
ক্কুতোদ্যম ছুই, লোকলসংহারলিগ্ম, অন্তকের ন্যার, রণ- 
শিরে বিরাতমান হইলেন; এবং রবিতেজ তুল্য পরম 

শপ্তি সম্পন্ন মছাজ্ম লকল প্রয়েগ করিয়।, টৈত্যদিগকে 
নিপাত করিতে লাগিলেন । অনন্তর বাহু যেরূপ মছাতেজে 
৬ ম্হাধলে অরণ্যমধ্যে রক্ষলকল উম্ম লিত ও. অম্ুর মধ্যে 
মেখ লফল সঞ্চালিত করে, তিনিও তজ্জপ সুশাণিত লায়ক- 
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শরে রণহ্শ্দ দানবদিগকে পয্ু্ুদস্ত করিলেন? তাহারা 
কোন যতেই তদীয় শরবর্ষণ, সম্হ করিতে না পারিয়” কেছ 
স্বত, কেহ পলাযর়িত, কেহ বা নিরুদ্দেশ হুইল | দাঁনব্- 
রাজ তুণ্ড তদীয় আশ্চর্যযভেজ, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও আশ্চর্য 
দত্যবিনাশ দর্শন করিয়া, রোঁষ্ভরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়' 

সান্িধো গমন পুর্বক কহিল, রে আয়ুনন্দন ! অদ্য তোরে 
বমপুরে প্রেরণ কর্সিব। অবলোকন কর, তোরই সংস্থার- 
বাসনায় সংগ্রামে আগমন ও অধিষ্ঠান করিলাৰ । পাপাত্মঃ 

তোকে সংছার না করিয়।, যাইব ন! 1 এই বলিয়। শর-. 

পন সহিত অগ্নিশিখ! সদৃশ সায়ক সমস্ত গ্রন্থ করিল। 
তশুকাঁলে প্রিয়মাণ শ্বেত ছত্রে রণস্কলে ভাছার অতিমাত্র 

শোতা সমুস্ভূত হুইল । তঙ্গর্শনে নরপতি নম্থষ ইজ্দ্রলারথি 
মাতলিকে কহিলেন,তুণ্ডের সম্মুখে রথ লইয়া চল | ল্ঘুবিক্রষ 

মাতলি যে আজ্ঞ! বলিয়'? তুরক্গমদিখকে চাঁলন। করিলে, 
তাহারা বেশোভরে রাজহংলের হ্যায় আকাশে সহস। উৎ- 
পতিত হুইল । এ সময়ে নহ্ুষ শশধরবর্ণ ছত্রে ও পতাকা'- 
বিশিষ্ট রথে গগনমণ্ডলমধ্যবতী ছুইয়।, সাক্ষাৎ দিবাকরের 

হ্যায় তেজ্োবিক্রমে বিরাজমান হুইলেন। তুণ্ডও সর্বায়ুধ 
সুসম্পন্ন হুইয়!, ছজ্রপতাকী রথে গগনবিভাগ আলোড়ন 

পূর্বক তন্বৎ শোভা পাইতে লাগিল +ঈ' 
অনস্তর উভয় বীরের দেববিস্ময়সমুৎপাদক, ভয়ঙ্কর 

দারুণ যুদ্ধ সমুশস্ছিত হুইল।  নৃপনন্দন কঙ্কপত্রসমাযুক্ত 
হুশাণিত সায়কসমুহে টৈত্যপতিকে , বাস্থমধ্যে ভাড়ন। 
করিলে, সেই দৈত্যও তাঁহাকে সায়কপঞ্চে ভালমধ্যে বিদ্ধ 
করিল | নহ্ধ তদীয় পৌরুষ দর্শনে কছিতে লাগিলেন, 
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দৈত্য ! সাধু সাধু, স্সথেষ্ট হইয়াছে; একণে মদীয় বিক্রম 
দর্শন কর ।.. বুল. !. তণকালে মহাবাণে বিদ্ধ হওয়াতে, সেই 
বৃপন্ন্দন নাতিশন্ম, শোভাধারণ কর্সিলেন । "নধিকন্তু, রুধির- 

ধারায় সর্বশরীর পরিপ্লুত হওয়াতে, অরুপকিরণমালা প্রাত- 
রুদিত ভান্ুমানের হ্যাক্স ড্রাহার প্রতি ভ1 বিস্ফুরিত- হুইল । 
তখন তিনি থাক থাঁক ও মদ্দীয় লাঘব দর্শন কর, বলিক্ব?, 

দশ বাণে তাঁড়ন। পুর্ব্বক তাঞ্াকে, মুখে? গলে, ও হস্তে বিদ্ধ 
করিলে, সে হত ও মুঙ্ছিত হুয়া, তৎক্ষণাৎ লমুদায় সুরগণ 
সমক্ষে রথোঁপক্ি নিপতিত হইল | তদ্র্শনে নেই দেব ও 
চারণশণ নিতান্ত হর্ষিত হুইয়া উঠিলেন। এএবং জয় জয় 
সহকারে বারংবার শঙখসমুহ নিনাদিত করিতে লাখিলেন। 
তাহাতে তুমুল কোলাহল লমুদ্থিত হুইয়াঃ শুবপণবিবনে 
প্রবেশ করিলে, দানবরাজ মুর্ছাভঙ্গে সত্বর গ্াত্রোথানপুর্ববক 
আশীবিষ সদৃশ বাণ ও ধন গ্রহুণ করিয়া, এবৎ থাক থাক, 
আমি তোমার আঘাতে মরি নাই, বলিয়।?, লুনরায় পঞ্চ- 
নিশিত শরে নহ্ুষকে তাড়না! করিল । এবং লেই মুহুর্তেই 
এক এক বাঁণে তদীয় সুফি ও বন্তু, মধ্যে? চারি চারি বাণে 
জান্থু মধ্যে ও অশ্বদ্িগকেঃ পাচ বাণে মাতলিকে, এবং লাভ 

বাণে রথনীড়ে আঘাত করিয়া? কুতীক্ষ শিবিপত্রে ধজদণ 

ছিন্ন ভিন্ন করিয়! ফেখ্িস্দ ! ফলতঃ নন্ষ যেমন আদান 

করেন স্ব সেইরূপ দান করে এবহ নন্থষ যেমন লক্ষ্য করেন, 

সেও. সেইরূপ মে।চ৮ন করে.। দেবগণ তদীয় লাঘব দর্শন্গে 
ন্বিভাস্ত বিল্ময়াবিষ্ট হইলেন । নন্ষও স্বয়ং তাহার পৌরুষ 

দেখিয়া কহিলেন, দানবরাজ ! তুমি ধীর, তুমি ক্রতবিদ্য, 
তুষি শুর এব জগপপ্ডিত 1 এই বলিয়া, তিনি ধন্ুর্বিস্কারণ- 
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পৃর্বক লঘ্ভুবিক্রম সকার সুশাশিভ কাণপরম্পরায় তাহলে 
বিদ্ধ করিতে লাখ্বিলেন। তিন বাঁণে ধজ ছেদন ও-চান্ধি 
বাণে অশ্বদিগ্কে সংহার ও একবাণে ছত্র কর্তন পুর্বক ধরা 
তলে নিপাতিত, দশ বাণে সারথিকে যমমন্দিরে নীত, পুন- 
রায় দশ বাণে দশন সহিত লোচন্যুগল বিদলীক্কুত এবং 
ঘাবিংশতি বাণে নর্বাঙ্গে তাড়িত করিলেন । দন্ুজপতি 
হুতাশ্ব ও হতরথ হইয়া, খন্র্বাণ ও খড়াচশ্ন ধারণ পূর্বক 

নেই নিশিতশরবাঁ রাজার অভিমুখে ধাবযান হুইল । 
ভূপতি ধাবমান তুঙ্ডের খড়া ও ধর্ম সুতীক্ষ খুরপ্রান্জে তৎ- 
ক্ষণাৎ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। তৃগু নিরুপায় হুইয়।, 
ইতস্ততঃ দর্শন ও ঘোর মুদগর গ্রহণ করিয়ণ পুনরায় বায়ু- 
বেগে ধাবমান হইল । ভূপতি তদ্দর্শনে নিশিত বাণদশকে 
আকাশ হইতে পতমান সেই মুদগর নশ খণ্ডে কর্তন করিয়া 
দিলেন । তাহাতে ্ুদগর তদবস্থ ধরাশায়ী হইলে, দনুজরাজ 
গাদ! উদ্যত করিয়া, পুনরায় বেগভরে অভিগষন করিল । 

নরপতিও পুনরায় তীক্ষধার ক্ষুর দ্বারা তদীয় বানু ছেদন 
করিলেন । তখন বানুদ্য় গদার সহিত জুপৃষ্ঠে পতিত 
হইলে, টদত্যপতি বজ্ববিস্ফোটবিবমীভুত তুমুল শব্দ সহ- 
কারে রুধিরদিপ্ধ কলেবরে ক্রোধভরে নমহ্ুষনং হারে 
সমুদ্যত হইয়া, আরবার ধাবমান হুইল। (নস এঞএইপ্রকার 
অনির্বার্ধ্য হুইয়। পার্ষে আগমন করিলে, ভূপতি মহাশক্কি 
গ্রহণ করিয়া, হৃদয়ঙেশে আঘাত করিলেন । তাছঃতে এ 
অসুর বজ্ বিপাটিত অচলের হ্যায়, সহসা ভূপতিত” হুইল 
তদ্দর্শনে অন্যান্য দানবগণ কতি বা খ্রি হুর্গেঃ কতি ক 
অরণ্য প্রীস্তরে আশ্রয় লছল। 'দেব+ বন্ধ) দ্ধ ও রশ 
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শাশ নিতান্ত হুর্বিভ ছইল । ভুপতি নকুযও মস্থাস্বদ্ধে হুরাচার 

টদতাতক লহহ্থায় করিয়া, দেই তপ্িনী দেবরূপার লাভ 

প্র্থুক্জ নিতান্ত হর্য প্রাপ্ত হইলেন । 

 দশাধিকশততম অধ্যায় 

--)ঈ বনী সী (2 

কুঞ্জর কহিল, জনস্তর তপত্বিনী অশোকন্ুুন্দরী রস্ভার 

সহিত প্রম হর্যত! হুইয়!, বীর বিক্রান্ত নুষকে কহিলেন, 

বীর ! যদি ধর ইচ্ছা? করেন, আমারে ন্ববাহ করন । 

'আঁছি সর্বথা তোমারে চিস্তা করিয়াই, তপশ্চর্্যায় নিষুক্ত 
হুইয়! আছি। 

নন্ুধ কহিলেন, ভাবিনি ! চল, এই রম্ভার সহি তত্তরে 

শান করি | এ্রেই বলিয়া! তিনি মনোরমা রস্তা ও অশোকা 

উভয়কে রথে আরোহণ করাইলেন এবং সেই লঘুবেগ স্ন্দন 

লহায়ে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রস্থান করিলেন? অনন্তর মাযশ। 

মহারাজ ইন্দ্ুপুত্র আশ্রমপদ্দে পদার্পণ ও হর্ষভরে বশিষ্ঠকে 

প্রণাষ করিয়ণ, বনমধ্যে দ্গানবাধমকে যেরূপে সংসার করেন, 

মহখসমন্ত গ্েখচক্প করিলে, ভথবান্ বশিষ্ঠ. নিরতিশয় হর্যা- 

বি হইর+, ্দাশীঃসহকারে তারে অভিনন্দন করিলেন'। 

পরে শুভ. .লণ্ম গু. গুভতিঘিনমাগঙ্গে অগ্নি ও আ্োক্ষণ 

বূরিপ্বি-উভয়ের বিবাহুফত্য লম্পাদন, করিয়া, পুনগ্নায় পতি 

পুটকে আশীর্বাফ..অভিবন্দন লঙকারে বিদায় দিয় 
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কহিলেন, এক্ষণে পিত। মাতার সন্্রিছিত' হুইয়?, উভয়ের 
পরিচর্যা কর “ পিভাষাভা ভোষারে সপতীক-ফর্গন- করিয়া, 
পার্বন অর্ণবের ন্যায় হর্যভরে বৃদ্ধি লাভ করুন. -বক্ষন্ন্দন 
বশিষ্ঠ এই প্রকারে প্রেরণা করিলে, ভূপতি নম্থধ' সেই 
লঘ্ুগামী দিব্য রথে আরোছণ ও ছিজেজ্্রকে প্রণাম করিয়া, 
মাতলির সহিত পিতৃসন্দর্শনার্থ ক্বপুরে প্রন্ছান করিলেন। 

স্ুত কহিলেন, এদিকে দেবগণ মেনক। বপ্লরাকে 

- প্রেশ্ণ করিলে, সে গমন করিয়া শোকসাগরগর্ম্ায়িঘী 
স্কুছঃখিতা মছাভাগ। ইম্দ্রমতীকে কহিল, দেবি! শৌক 
পরিত্যাগ কর, পুত্রের সহিত সন্দর্শন হইবে । ভোমার 
পুত্রহর্তা পাপাত্মা দানৰ নিহত হুইয়াছে। এক্ষণে তিমি 
সম্্ীক সমাগত হুইতেছেন । এই বলিয়া মেনক! নন্থ্ক্কত 
নসুদায় ঘটনা যথাযথ কীর্তন কলিলে, ইম্দুষতী শ্রবণ 
করিয়া, হর্সভরে উৎফুল্লনয়না হুইয়। গদৃগদবাক্যে কছিলেন, 

সখি! তুমি কি সত্য বলিতেছণ তোমার .এই অস্্রতায়- 
মান প্রিয় বাক্যে আমার মন নিতান্ত উৎসাহিত হুইতেছে। 
তোমারে প্রাণাদি দর্ধন্ব দাঁন করা বিধেয় । এই বলিয়! 

তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! শুনিলাম, আপনার 

পত্র আলিতেছেন ; অগ্মারা মেনকা গ্রেই কথা বলিয়া! 
গেল । ভর্তৃস্সাবণানস্তর তিথি হর্যাধিক্া বখৃতঃ আর কথ! 
কছিতে পারিলের না । অনন্তর নরপতি বলিলেন” পত্রের 
জন্য হঃখিত হইও বা । তিনি স্বকীয় তেজে জাব্যহত্য! 
করিয়া সমাগত হইবেন? এক্ষণে নারদবাক্য লত্য- হইল। 
অথবা খাবিবাক্যদকখন মিথ্যা! হুইয় থাকে ।- যুনিজ্ঞেষ্ঠ 
দতাত্রেয় সাক্ষাৎ জনার্দীন। পৃর্ববে আমর! “উভয়ে "তপস্যা 



৬২ পদ্মপুরধণ | 

ঘ্বার তীর শুঞ্রাধা করি। তাছাঁতে তিনি বিষুদতেজঃ 
লমস্বিত পঞ্রক্রত্ব প্রদান করেন। সেই পুত্র পাপরুদ্ধি দানব 
বিনাশে লমর্থ হইষে, আশ্চর্য্য ফি? ফলতঃ আমার পুত্র 
দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে বিকুদুর অংশধর, সর্বদৈত্যের হস্তা, 
মহাবল ও. গ্রজাগণগের পরিপালক হইয়াছেন । দেব বক! 
দানব কেহই তাহারে সংহার করিতে পারে না । নরপতি 
প্রিয়া ইচ্দ্ুমভীকে এপ্রকার সম্ভাষণ করিয়া, পুত্রাগমনিক 
মহোৎসবে প্ররর্ত হইলেন। এবং সর্বেবাপন্ন, স্বুরবর্গ- 
বন্দতঃ আনন্দরূপ, পরমার্থস্বরূপ, সর্বক্লেশবিনাশন, সর্ব- 
সুখবিধাতা, মন্ুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয় অদ্বিতীয় বিস্ুপ্ন 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। 

একা দশাধিকশততম অধ্যায় । 
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কুঞ্জর কহিল, অনন্তর নহ্য রস্তা ও. অশোকার সহিত 
হুদিব্য ইজ্্ররথে অধিরূঢ় ও সর্বশে।ভাপমন্থিত হইয়া, নাগ- 
নাক নগরে লমাগত হুইলেন। এ নগর দিব্য মঙ্গল গৃহ 
পরম্পরা দেখরপ পুরুষ ও দিব্যরূপ ললনাসযুহ, বহুতর গজ 
অশ্ব ও রথ, বেদধনিলমাকুল বিবিধ মঙ্গলবাধ, নেঞুর্বীপাদি 
বিবিধবাদিজ ও না্গীত শবে এবং লর্বৃকণরি, অলঙ্কু ত 
৬৪ 'লর্বদা পুর্ণায়মান'। "তিনি বেদমর্জনিম্পর ব্রোক্ষণগণে 
আভিনন্দিত হইয়া, পুরমধ্যে প্রবেশ গ মণভাঁপিতাকে দর্শন 



ভূমিখণ্ড | ৫৬ 

করিয়া, নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং উভয়ের চরণ- 
বন্দনা করিলেন। অশোকনুন্দরীশড পরম ভ৷ ক্তিতরে উত্উয়ের 
চরণযুগলে বারতবার প্রণাম করিতে লাগিলেন এব 'রস্তাও 

প্রণাম করিয়, অতুল প্রাঁতি প্রাপ্ত হইলেন । | 
এই রূপে গুরুবন্মনা সমাপন" পুরঃসর নন্থধ 'অনাময় 

জিজ্ঞাসা করিলে, মহাভাগ আয়ু পুলকিত হুইয়!, কহিলেন, 
অদ্য আমার ব্যাধি সকল ৰিনষ্ট এবং হুঃখশোক উভয়ই 

বিগত হইল। অদ্য তোমার দর্শনে সমুদায় সংসারও 
প্রনন্ন হইল? বৎস! তোমার জন্ম হওয়াতে, আমি 
সর্বথা ক্লৃতরৃত্য হুইয়াছি। অদ্য আমি স্বীয় বংশের 
উদ্ধার করিয়া, ন্বয়ং ও সম্ুদ্ধ ত হুইলাম। | নু 

ইন্দ্ুমতী কহিলেন, পর্বকাল প্রাপ্ত হইলে, শশধরসন্দর্শনে 
মহোদধি যেরূপ বর্ধিত হয়, অদ্য আমি ভোঁমারে দেখিয়। 

তদ্জরপ বর্ধিত ও হাফ হইয়াছি। আমার আনন্দৈরও পরা- 
কান্ঠ। হইয়াছে । বলিব কি, অদ্য তোমার দর্শনে আমি ধন্য 
ও কৃতার্থম্মম্য বোঁধ করিতেছি । এই বলিয়া! তিনি সেই 
দেবরূপী পুত্র নন্থকে ধেন্থবহসবথান্তায়ে আলিঙ্গন, মস্তকে 
আঁত্রাণ, 'অভিনন্দন ও পবিত্র আশীঃ সমুহ প্রয়োগ করিতে 
লাঁশিলেন । 

সত কহিলেন, অনন্তর মহাবল নন্থধ পুনরায় আপনার 

আশ্রমবান, অশোকনুমন্দরীর জন্ম ও লাভ, এৰং" তুণ্ডের 
ঘুদ্ধ ও নিপাত ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা যথা কীর্তন ' করিয়া, 
পিতামাতার আনন্দ লস্পদান করিলে, ভাঙ্কার! শ্রবণ কারয়া, 
পুত্রের, বিক্রমোদ/ম জন্য পরম হর্ষে পুর্ণ ও আবিষ্টচিন্ত 

হুইলেন। পরে মহাৰল নহুয ধন্তশ্রহণ ও ইজ্দ্ররথে আরোক্ছণ 
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কারয়া, সপ্ন সপ্তুষ্বীপ! পৃর্থী জয়ী করত পিতাকে প্রদান 
করিলেন এবং দান, ধর্ম ও অন্যান্া পবিত্র কার্য্ের অনুষ্ঠান 
পৃর্বা্ি লর্যদ! তদীয় তর্থপাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন আয়ু স্বনি 
ও মিত্রগণ সযভিব্ঠাহারে রিপুমদ্রিন নহুষকে স্বরাজ্যে অভ্ভি- 
বিশ্তু করিয়া, ভার্ধ্যার 'সহছিত কর্তোপার্চির্ঘত ন্বর্গলোক 
লাভ করিলেন । তথায় দেব ও মিৰগণের পুজা আদান 
পুরব্বক ইন্দ্র পদত্যাগ করিয়া, পুনরায় ব্রক্মলোকে উপশীত 
হইলেন । থা হইতে পুত্রের তেজে ও আপনার কর্সবলে 
বিষুঞলোকে গমন করিয়া, বাস কন্িতে লাগিলেন ! যাহার! 
পুণ্য ও ধর্মাবান্, তাহাদের ঈদৃশ পবিত্র গতি সম্পন্ন ও 
গ্রাণ্ড হয়। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। পুত্র! ধর্্মাত্ম! 
পিতৃতারক কুলপোষক নহুষ যেরূপে জন্মগ্রহণ 'করৈন, 
তৎ্নমস্ত আখ্যান করিলাম । আর কি বলিতে হইবে, বল। 
যে ব্যক্তি আয়ুপুত্রের এবংবিধ যশ ও পুণ্যময় পবিত্র চত্রিত্র 
শ্রবণ করে, সাহার যাবতীয় মর্ত্যভোগ ও চরমে হরিপদ 
প্রাপ্ত হয় 

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় । 

বিজ্বল কছিল্, তাঁত ! পূর্বে বলিয়াছেন, গঙ্গাযখে বর- 
গ্ষলা*্রোদন' করিতে করিতে ণয়ন -হুইভে যে অশ্রচ্বিন্দু 
তদীয়নঘহাপলিলে নিশাতিভ করিততেতই,। ংলমন্ত সুন্দর, 
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সুগন্ধি ও পবিত্র পল্মপুষ্পরূপে পরিণত হইতেছে এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা! করি, নেই স্ন্দরী ক্রিতন্য, রোদন: করিতেচে, কি 

জন্যই ৰা-তদীয় নয়ন নির্গীলিত সুনির্্বল- অশ্রগবিন্দু খক্ষা” 
সলিলে পতিত হুইয়), পদ্বরূণে প্রাহ্ভূতি হইতেছে ? সেই 
ললনণ কে, কিজন্য মহাদেবের অর্চন? করিয়া, প্শ্চাৎ রোদন 
করিতেছে । আর নেই পুরুষই ৰা কে, কঙ্কালমাত্রাব শষ্ট 
চীরবেষিত দেছে জটাধারণ পৃর্বক অশ্রমক্সাত হ্মবর্ণ দিব্য- 
গন্ধি কমল সকল সন্কলন করিয়া, শিবসাঁধনে গ্রস্ত হুইক্স'- 
ছেন? যদ্দি আমার প্রতি প্রীতি থাকে, সমুদায় সবিশেষ 
নির্দেশ করুন । 

কুজজর কহিল, বন! শ্রবণ কর। এই দেবরচিত 

ব্ভান্ত ও বিঝু্র সর্বপাপস্ব চরিত কীর্ভন করিব। নন্থষ ষে 
মহ্াবল তৃগডকে সমরে সংহার করেন, তাহার বিতুগ্ড নামে 
তপস্বী প্রত্র ছিল। সে মহাবীর মহাবল আয়ুজ হুক্তে 
পিতাকে সবলবাছুনে নিহুত শ্রবণ করিয়।, ভৎুক্ষণাঁৎ তপস্তা- 
বিনর্নপৃর্ববক রোষভরে সয়ুদায় দেবতাকে সংহার করিতে 
কৃভোদ্যম হইল । দেবগণ নেই তপোবর্িত দৈত্যনন্দনের 
রণছুঃসহু পুরুষকার লম্যক অবগত ভিলেন | এ্রেক্ষণে সেই 

দেবপ্রাঙ্গণকণ্টক পাঁপময় দানব সমুদায় দেবমাস্থব সংহার 
পূর্বক পিতৃটৈরনির্যাতন মানলে প্রতিজ্ঞ ..বন্ধন করিয়া, 
ব্রিলোকবিনাশে সমুদ্যত হুইল এবং তজ্জন্য  প্রজাপীড়ন- 
কর উপদ্রব আরম্ভ করিলেন, তদীয় তেজে অন্নিপুরোগম 

দেবগণ দগ্ধপ্রায় হুইয়।, দেবদেব মহাঁভাগ, বানুছেবের শরণ 
লইয়! কছিতে লাগিলেন, অগ্নি" দেবছেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রর- 
গদাধর ! বিতুণগ্ডভয়ে যারপর নাই তীভ্ হুইপ্লাি, আম" 
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দিগকে পরিজ্ঞাণ কর ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবগণ! আপনা- 
দের:ভয় নই) আঁমি পাপিষ্ঠ দ্েবকগ্টক বিতুণ্ডকে সংহার 
কন্ধিন্র? 'দেবতাদিগ্বকে এই প্রকার আভাবণ পুরর্বক মন? 
যশ! বিষু। মায়াবিধান করিয়া, স্বয়ং নন্দনকাঁনন আশুয় 
করিলেন । তিনি তথায় মায়াঝলে গুণীন্কিত রূপ কপ্পন? 
করিলে, বিতুপ্ডের বধার্থ দিব্যলাবপ্যশালিনী সর্ববিশ্বরিষে।- 
হিন্ী মহাভাগ! মোহিনী প্রাহু ভূতি হইয়া, দেবমার্গে প্রস্থান 
করিলেন? টত্যনন্দন নন্দনপ্রাত্তে সেই মোহিনী মায়া 
দেখিতে পাইয়া, নিতাস্ত মোছিত ও কামবাণে হুতচিত 
কুইল। তজ্জন্য সেই নবছ্েমবরবর্ণিনী ৰৃপদ্রবিণশালিনী 

কালরূশিণী দেবলীমন্তিনীকে সাক্ষাৎ আত্মনাশ বলিয়। 

জানিতে প্ারিল না. নিতান্ত লুদ্ধ ও হতরুদ্ধি হুইয়, 
কক্ছিল, বরারোছে ! তুমি কেঃ আমার চিত্ত প্রমিত করি- 
ভেছছ। এক্ষণে লমাগমদানে আমারে পরিভ্তাণ কর । 

দেবি! আমার সহিত সঙ্গত হইলে, যাহ! ননাছ। প্রার্থন! 
করিবে, দেব দাঁশবছূল্লভ হইলেও তৎসমন্ত প্রাপ্ত হইবে, 
অন্দে নাই। 

মাঁয় কহিল, যদি আমারে ভোগ করিতে ইচ্ছা হুইয়। 

থাঁকে, তাছ' হইলে, দার প্রদান করিতে হইবে | কাষোদ- 
সম্ভব দিব্য সৌশন্ধি দেবহুর্পভ লপ্তকোটি মনোহর পুণ্পে 
মহাদেরের পুজা করিয়া, তন্নিশ্িত ষালা৷ মদীয় কণ্ছে 
আরোপিত কর । এই রূপ দাঁয় প্রদ্ধান করলেই, আমি 

তোধার প্রিয় ভার্ধচা. হইব, সন্দেহ নাই ॥ দাঁনবেশ্থর তথা্ত 
বলিয়া” কামোছ বৃক্ষের অন্বেষণে বন্মংখ্য দিব্য বন, উপবন 

অঞ্ষণ..এবং যেখানে - সেখানে জিজ্ঞল] করিতে লানিল 
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কুত্রাপি লন্ধান পাইল ম11 লকলেই কিল, কামোদ নামে 
কোন বৃক্ষ নাই৷ হপ্াচার কামবাগে একা ত্ত ব্যাকুল হইয়া" 
ছিল । অতঞএব নিবৃত্ত না হইয়া, ভক্তিগনমিত,: কন্ধরে 
ভার্গবকে কন্ধিল, ভগবন্ 1 সুপুষ্প সম্পন্ন কামোদ বব 
কোথায় আছে বলুন । শুভ্র কহিলেন, কামোদ নামে কোন 

বৃক্ষ নাই | »উহ্৷ জ্ীর নাম । লেই কামোদ1] কোন কারণে 
হুর্ষিত। হইয়া, হাস্য করিলে, কামোদ নামে দিব্য আুগন্ধি 

' পীতবর্ণ পরম উৎকৃষ্ট পুষ্প সকল প্রাহ্ভূতি হয়। দৈত্য 
শুনিয়। কহিল, ভূগুনন্দন 1. সেই কামোদ1! কোথার থাকে ? 
শুক্র কহিলেন, সর্বপাতকবিনাশন পরমপবিভ্র গঞ্জান্ারে 

বিশ্বকর্মনিশ্্িত কামোদ নামে যে পুর আছে, কামোদ। দিব্য 

ভোগ ও দিব্যাঁলস্কারে অলঙ্কৃতা এবং দেবগণে পরিগুজিত। 

হইয়1, তবায় ৰান করেন। তথায় তুমি গমন করিয়া? 

প্রশস্ত উপায়ে তদীয় পুঁজ ও প্রমোদ সম্পাদন কর? এই 
বলিয়া মহান্তেজা যৌণিবর শুক্র বিরত ও স্বকীয়- কার্য্য 
করণে লযুদ্যত হইলেন । 

ব্রয়োদশ।ধিকশত তম অধ্যায় 

-)(৯প ৯) 

বিজ্বল কহিল, তাঁত | যাহার হাস্ত হুইতে সুরাসুর- 
দুর্লভ দিব্যগন্ধি মনোহর পুষ্প নকল সমৃৎপন্ধ হয়, ছেবগণ 
কি জন্য তাছার পুজা করেন ; মহাদেবই ব| কি জন্য লেই 
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হাস্য পুম্পে পূজিত হুইয়', সস্ভোষ লাভ করেন ;॥ আর লেই 

কামোদাক্ছে। কাহার অপত্য। কিরুপে তদীস্ব হান্য.হইতে 
পুঙ্ছ সকস প্রাহভূতি: হয়, তাহাদের গুণই ব] 95৪ নবিষ্তর 
কীর্তন করুন-। | 

কুঙ্গর কহিল, দেক ও নী পরম্পর ॥ ছিলিত গু 
অস্বত লাভার্থ বদ্ধোদ্যম হুইয়?, ক্ষীরসাগর মস্থমে প্রবৃত্ত 

হইলে, কন্যাচতুষ্টয় সমুশ্খিত হয় ॥ ইহাদের একের নাম 
অলঙ্গনী, দ্বিভীয়ের নাম বারুণী | এই বারুণী শ্রেষ্ঠা ও 

কামোদ! উভয় নামে বিখ্যাতা 1 তর্থাৎ সকলের অস্ত্রে জন্ম 
গ্রহণ করে, এইজন্য শ্রেষ্ঠা ও লোকে তন্নিবন্ধন সর্বদা পুঙ্জ- 
নীয়। হইয়া থাকে, আর অস্বতের অংশে জন্মিয়াছে, এইজন্য 
ইহার নাম কামোদা। পয়ঃফেন এই পানরূপা! বারুণীর 
উদ্তবক্ষেত্র ; লোম ও লক্ষমীও অয্বত হুইতে সযুস্ভুত। 
এইন্্ন্য সোম ত্রিলোকীরঃ বিশেষতঃ মহাদেবের ভূষণ । 
যা ভউক, বাঁরুণী দেবগণের ম্বত্যুরোগ হরণ করিয়ণ থাকে 1 
এইজন্য শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যসাধিনী এবং লোকের দিত অভিলাষ 
করে। নেইরূপ, কামোদাও অয্বতের প্রসব বলিয়া, পুণ্য- 

সাধন, বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন এৰং ব্রহ্গরূপ প্রতিপাদন 
করিয়া থাকে । ' ৰিঞ্প্রীতিকরী তুলসী এই কামোদার 
স্বরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। এইদ্ষহ্য যেখানে তুলমী, 

সেইখানেই ঘিফুণ। এইজন্য একফাত্র ভুললীপজ্র: প্রদান 
করিলেই, ভগবান্ হরি দানকর্তার কল্যাণ ফরেন ।' এবং 
এইপ্রকাঁর চিস্ত। করিলে, তদীয় প্রীতি লাভ ছইয়া! থাকে । 
* €সপ্াহা। হউক, পেই কামোদ+ গ্রেইরূপে পমুদ্ে হইতে 
প্রথমে জন্মগ্রহণ করে । কোন কারণে গঙ্টাদভাবিণী “হইয়া? 
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হীস্য করিলেই, তদীয় সুখ হইতে সুগন্ধি ও সুদৃশ্য পঙ্গু নকল 
নিষ্পতিত হয়। স্মআৰার লেই কামোধা কোন কারণে 

হঃখিত হইয়া রোদন করিলেও, নয়ন ছইভে এঁরপ' পুষ্প 
নকল বিনির্গলিত হয়। কিন্ত তৎসমন্ত সৌরতবিহীন | 
তন্দ্বারা ভগবানের পৃজ। করিলে, হুঃখসস্তার লযুপক্থিত-ছয় | 
যে পাপরুদ্ধি তাদৃশ পুম্পে পৃজ। করে, দেবগণ তাহার ও$খ 
প্রেরণ করিয়া! থাকেন | তোমার নিকট এই কামোদা 
বৃত্তান্ত আন্মপুর্বিক কীর্তন করিলাম। 

এদিকে. ভগ্বান্ মাধর মহাবল বিতুণ্ডের অসীম লাহুল গু 
বিক্রম দর্শন ও বিচারণ। করিয়া, দেবার্ষ বারদকে 'তঙীয় 
ৰিমোছনার্থ প্রেরণ কর্রিলে, নেই হুরানসদ খষি ভখীবদৃবাকুঃ 
শ্রবণমাত্র কামোদার উদ্দেশে গম্যমান ছুরাচার দানবকে 
কহিলেন, দৈত্যরাজ | ত্বরিতপদে আয়ান লহকারে কোথায় 
যাইতেছ ? কোন্ ব্যক্তি কাহার জন কোন্ কার্যে তোমারে 

প্রেরণ করিয়াছে ? তখন দৈত্য ব্রহ্মনন্দন নারদকে কৃতা- 
গলিপুটে প্রণাম করিয়! কছিল, দ্বিজন চম ! আমি কামোদ- 
পুষ্পের সংগ্রহ জন্য প্রস্থান করিয়াছি। নারদ কহিলেন, এ 
পুষ্পে তোমার প্রয়োজন কি? দৈত্য আপনার কার্য্যকারণ 
নির্দেশ করিয়?, উত্তর করিল, নম্দনবনবভাগে কোন বরানন৷ 

ললনারে দর্শন কর্সিবামাত্র কামের বশীভূত হইলে, আমাকে 
সেই বরানন। কহিল, কামোদনস্তব সগুকোটী পুষ্পে মহ্থা- 
দেৰের পুজ1 কর, তাহা হইলে, আমি ভোমার প্রিয়তম! 
ভার্ধ্য। হইব, লংশয় নাই । এক্ষণে তাছারই জন্য কামোদা খ্য 
নগরাভিসুখে যাত্র! করিয়াছি । শ্রবণ করুন, লেই শিঙ্কু- 
জাকে আনয়ন করিব। আনয়ন করিয়া, মনোল্যম্ত মহাছান্ছে 
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হাস্য করাইব। ভাহাতে তিনি শ্রীতা হইয়া, মদীয় কার্য্য- 
সাধন গদগদ ভাখ্য' করিলেই, দিব্যগৃন্ধি পুজ্প সকল তাহা 
হইতে পতিত হুইবে। তদ্দারা আমি মহাদেবের পুজা 
করিব । সেই সর্বভূতেশ্বর লোৌকভাবন শঙ্কর উল্লিখিত পুঁজ 
গুনাঁদে সন্তুষ্ট হুইয়1, "আমারে অভিলধিত ফল প্রদ্দান 
করিবেন । | 

নারদ কহিলেন, টৈত্য! কামোদার্থে গমন করিবার আব- 
শক নাই। তথায় নর্বদৈত্যক্ষয়াব্ছ পরমমেধাবী মাধব 
লর্বদ1! বিরাজমান। এফণে যে উপায়ে কামোদ পুন্পনকল 

তোমার হস্তগত হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর! এ সকল 

পুষ্প গাঙ্গানলিলে পতিত ছইলে, প্রবলবেশে আগমন করিবে, 
জন্দেছ নাই। তখন তুমি তৎলমস্ত সংগ্রহ করিয়?, তগবান 
ভবানীপতির পুঁজ ও তাহাতে দিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 
ইহ]! শুনিয়। দৈত্য কছিল, অবশ্যই তাহাই হইবে । প্রবাস্থ- 
সলিলসমাগতপুস্প সকল চয়ন করিয়াই অভিলবিত সাধন 
করিব । তাহাতে ধন্বাত্ব। নারদ পুনরায় চিন্তা করিলেন, 

গ্রেক্ষণে সেই কামোদা যেরপে হঃখিতা হছুটয়া, অশ্রষ্রাশি 
যুক্ত করে, তাহার উশায় কর! বিধেয়। বুদ্ধিপূর্বক ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়া, কামোদনগরে যাত্রা করিলেন । 
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সুভ কহিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপে সর্বকাষসম্বদ্ধ 
নর্বদেবসমাকূল পরম দিব্য কামোদাখ্যে গমন ক্রিয়া, 
কামোদার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায়, সেই সর্থকাঁম- 
নমাকুল! কাঁমোদারে দর্শন করিয়?, তৎকর্র্ক স্বাগতাদি 
প্রিয়বাক্যে পরুমপুজিত হইয়া, দিব্যাসনে উপবেশন পুর্বক 
ভিজ্ঞানা করিলেন, ভদ্রে ! বিক্ুণুতেজঃনমুস্তবে ! তুমি ত 
স্থুখে অবস্থিতি করিতেছ ? 

তিনি আশীঃনহ অভিনন্দন প্ুরঃনর অনাময় জিজ্ঞাসা 

করিলে, কামোদ। কহিলেন, ভগবন্! আপনার ও বিষ্ণুর 
প্রসাদে আরম সর্বথা স্থুখে আছি। এরেক্ষণে জিজ্ঞানা৷ করি, 
উত্তর করুন, শকিজন্য আমীর মতিনাশক মহামোছ 'সমুপশ্থিত 

হুইয়াছে। এই মোহ প্রভাবে মর্তীঁনুলত নিদ্রায় আচ্ছন্্ 
হুইয়া, আমি দারুণ স্বপ্ম দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি আমার 
সম্মুখীন ছইয়! কছিল, ভ্বধীকেশ সংসার আঁশ্রায় করিবেন । 
তদ] প্রভৃতি আমি হুঃখে পরিব্যাপিতা হুইয়াছি। আপনি 
জ্ঞানবানৃদ্দিগের ঘরিষ্ঠঃ ইহার কারণ কি; বলুন.॥ 

নারদ কহিলেন, ব।তিক, পৈতিক, কফজ ও সান্ি- 
পাঁতিক এরই চারি প্রকার গ্রপ্ন মনুষ্য লোকে প্রতিষ্ঠিত হুই- 
যাছে ) তপন্বীবা দেবলোকে ইহার সং আব নাই । আদি- 
ত্যের উদয়বেলায় যে স্বপ্ন লক্ষিত হয়, তাহাই উত্তম প্রেবঃ 
মনুষ্যের পুশ্যকল বিধান করে । ইছ। ব্যতীত. স্বপ্পের জন্য 
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কারণও আছে । মহ্াঁবাতের আন্দোলন বশতঃ প্রচারিত 
হুইরা, নির্মল স্যুন্ষদ অগ্কুকণ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চলন করে? 
পরে লয় প্রাণ্ড ও পুনরায় সৃষ্টির বিবরীভুত হইয়া খাঁকে। 
ইহারই নাম স্বপ্নুপয়ঃ | নিত্য ও অদ্বিতীয় স্বরূপ শুদ্ধাত! 
বড়বিংশ তত্ত্বের বহির্ভাগ্গে অবস্থিত? প্ররুতির যোগ 
হইলে, তিনি তদীয় স্বভাব ও আত্মস্বরূপ এই উভ্তয় ঘোশে 
স্থানভ্রষট হুয়েন 1! আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, জল ও তেজঃ 
এই পশাচটী ভুত তীহারই তেজে ঘন হইতে কম্পিত হই 
য়াছে! এবং তাহাতে সঙ্গত হইলে, একত্ব প্রাণ্ড হুইয়। 
থাকে । সংলারে যে বহু সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, ইহাদের 
জ্রীড়াপ্রচারই তাহার কারণ। যেরূপ জলবিম্ব ক্ষণে জাত 
ও ক্ষণে লীন হয়, সেইনূপ ইহাদেরও পুনঃ পুনঃ জন্ম ও ক্ষয় 
দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, এই ভূতপঞ্চ আত্মদেব ও 
নিত্যরূপ, আত্মার সহিত উদ্ভুত ও প্রাহুভূর্ভি হয়। ইহাদের 
ঘাত স্বরূপ দেহপিণ্ডেরই বিনাশ হইয়া থাকে । আত্ম- 

দোষ ও বিষয়দোষে পিগড এইরূপ বিনষ্ট হইলে, ইহাদের 
ধংন হয়না। | | 

আত্মা এ পিগডের জন্য প্রতিরপে বাস করেন। আর 
অস্তরাত্মা! অগ্নির স্ফ,লিজের ন্যায়, প্রকাশিত হইলে, তদ্দার! 
দৃশ্থাদৃশ্য অন্ততবনিদ্ধ হয়। শুদ্ধ আত্মাই পরক্রক্ম। তিনি 
নিত্য ও নর্ধ্বদ। সম্ুস্ভুত হয়েন। অন্তরাত্মা গ্রকতির গুণ- 
পরস্পরার সন্থায়ভায় বর্ধিত হুইয়, অন্ন ভক্ষণ পুর্বাক পরম 
পুষ্ট ও সুখী হয়েন। অনুখ হইতে মোছের উদ্তব হয় । 
ঘন এই মোহে আচ্ছন্ন হইলে, পশ্চাৎ তাষসী দিন! প্রাহ- 
'ভূতি ও বর্ধিত হইয়া! থাকে। ুর্ধ্য নাডীমার্থযোগে মেরু- 
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স্থলে সমাগত. হইলে,- যাব চত্দ্রের উদয় ন। হয়, তাবৎ রাত্রি 
উপস্ষিত হুইস্া থাকে ৭. হে গুভাঁননে | তৎকালে অন্তরা তমা 
বিষয়ান্ধকারে ' আচ্ছন্ন ও দেবসম্ছে লয় প্রাণ্ড হুইয়া 
পম্চাৎ মধ্যগ অবস্থায় অবস্ফিতি করিলে, উদানবায়ু তীব্রতর 
ভাবে প্রচর্রিত-ছুইয়া, বারুপুরিত ৰংশের ন্যায় ৰেগভরে 
মহাশব্দ করিয়া থাকে । ফলতঃ আত্মার প্রতাৰে উদানবাহু 
সাতিশয় বলবান্ হুয়। এ্রেইরূপে শরীরসমুদ্র প্রতিকণ্পে 
সমুদভুত হয় । অনস্তর নিদ্রা তাহার হৃদয়, কণ্ঠ, সুখ? 
নাসিক ইত্যাদি. অঙ্গ সকলে আবিভূতি ও প্রতিষ্ঠিত ছইয়! 
থাঁকে । উদানবায়ু আত্মার প্রভাবে অতিমাত্র তীব্র ক্ইক্না, 
বল রোধ করে। পেইরূপ” শ্রাণৰানু আত্মার জন্য সংলগ্ন 
হয়, জানিবে |. অয়ি মহামতে ! অন্তরাঁস্ম। তন্দ্বারা বিদ্ধ 

হইলে, পুর্বজস্মার্ডির্জত বান সকল স্মরণ ও পরিজ্ঞান পুর্ববক 
তাহাতে ধাবমান হুয়েন॥ এবং তত্ৎ বাসে অধিষ্ঠান পূর্বক 
স্বেচ্ছান্ছসারে বিহার করেন। এইরূপ অধিষ্ঠান কালে 
প্রশস্ত, স্সপ্রশন্ত ও কর্ম্ঘনংযুক্ত বিবিধ স্বপ্প তাহার দৃষ্চি- 
গোচরে নিপতিত হুয়। তৎকাালে তিনি স্বপ্রবশে রক, 
পর্বত, ছুর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় দর্শন করেন । ইহারই 
নাম বাতজ স্বপ্ন অবগভ হইবে । আর-তিনি ষে স্বপ্নবশে 
নদী, ভড়াখ ও 'অন্যান্ট 'জলাশয়াদি দর্শন করেন, তাহার 
নাম ককজ স্বপ্ম এবং অগ্নি ও কাঞ্চনাদি যে অবলোকন 
করেন, ভাহাকে” প্িতজ স্বপ্প কহিয়। থাকে । এই -সকল 
স্বপ্টমের ফলাফল বণ কর। প্রাতঃকালে যে স্বপ্ন দুষ্ট 
হুর, তক্থবায়! কর্ম্মযুত্ত লাভালাভ প্রকাশিত হইয়। থাকে 

ছে বরবর্ণিনি ! শ্বপ্পের অবস্থান কীর্তন করিল)ম। ভগবান্ 
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হরি জ্ঞাম্মগ্রন্ণ করিবেন । তক্সিমিত তৃমি ছুঃম্যপ্ন দর্শন 

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় । 
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কাঁমোদ। কন্ছিলঃ দেবর্ষে! দেবগণও ধাছার স্বরূপ ও 
লিন্ধান্ত অবগত নছেন ১ যাহাতে সমুদয় বিশ্ব লীন হইয়া 
থাকে; যিনি আত্মা বলিয়া বেদে বেদান্তে পুরাণে কলতঃ 

সর্ধবত্রে কথিত হুয়েন,ঘিনি মানের মহান্ অশরীরী মহাভূত, 
বিনি আদিতে ও অন্তে অধিষ্ঠিত এবং ভূত ভবিষ্য বর্তমান 

কালত্রয় ব্য'গু করিয়া! সর্ববদ1 সর্বত্র বিরাজ করেন, বিনি 
আকাশে বিবিধ জ্যোতিষ রূপে? পৃথিবীতে বন্থবিধ প্রাণি 
রূপে এবং সব্বত্র সত ও প্রকাশ রূপে, চৈতন্ত ও প্রাণ 
রূপে অবস্থিভি করেন ঠ যিনি দেবের দেব, দৈবের দৈব ও 
বিধাতারও বিধাতা, এবং সংসার যদীয় মায়ায় প্রযোজিত 

হইয়াছে, সেই জগৎপতি মদীয় পতি কিজন্য সংসান্গে জন্ম- 
গ্রহণ করিবেন % সচরাচর পাপ বণ পুণ্য কর্থে বন্ধ মানব- 

শ্বাপই সংসারবাস প্রাপ্ত হয়। মদীয় পতি ভগবান হরির 
তাদ্ুশ কর্ণের সম্ভীবনা কোথায় 2 তবে ভিনি ফি জন্য জন্ম- 

গ্রহণ কা্রিবেন ?, আপনি সমস্ত সবিশেষ কীর্তন করিয়া, 
সামার কৌতুক নিরত্ত করুন। শুনিবার জন্য নিতাস্ত 
কৌতুছল উপৃস্ফিত হইতেছে । ভাবিক্ন। দেখুন, ধাছাঁর নাম 
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করিলে, সংলারভয় তিরোহিত ও সমুদায় বন্ধন সির হয়, 
সেই আত্মার আত্ম বিশ্বাত্মা বাতুদেব সামান্য মানবের শ্যায়, 
২সারে বন্ধ হইবেন, ইহা! অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর 

কি হইতে পারে ? 

নারদ কহিলেন, দেবি! ভপবান্ বাঁদ্ুদেব কর্মপাঁশে 
বদ্ধ হুইয়া? যাহ! করেন, অবধান করুন । তিনি মহর্ষি ভগুর 

অগ্ষ্ে প্রতিজ্ভ্বা করেন, তদীয় যজ্ঞ রক্ষা! করিবেন ৷ তাহাতে 

ইন্দ্রের বচনান্থলারে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া, টৈত্যগণ 
সমভিব্যাহ্থারে ভূগুর নেই মনোত্তমে সমাগত হইলেন | 
অনন্তর তিনি ষজ্ঞ ত্যাগ করির। গমন করিলে, পাপচেতন 

দানবগণ মাগমন পুর্রবক সেই যজ্ঞ ধংস করিল। তদ্দর্শনে 

যোশীজ্দ্র ভৃগু রোষাবিষ্ট হুইয়!, ভগবান্ হরিকে এই বলিয়। 
শপ দিলেন, জনার্দন ! তোমাকে আমার শাপে কলুষিত 

হইয়।, দশ।ধতার লাঁভ ও এই করের ফল ভোগ করিতে 

হইবে | . ছে দেবি! ভূগুর শপ অন্যথা হইবার নছে। 
ভগবান নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিয়া, অবতারপরম্পর। ভোগ 
করিবেন ।. সেইজন্য তুমি ছঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছই। এই 
বলিয়। দেবর্ষি নায়দ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোৌকে গমন করিলেন 

কামোদ] এই বভান্ত শবণপুর্ববক স্বামির ছঃখে নিরতি- 
শয় হঃখিতা হুইয়, হাঁহাকারে করুণস্বরে 'রোদন করিতে 
লাশিল্েন। পতিব্রতা ললন1 স্বামীর স্বপ্পমান্্ ছুঃখে 
অতিমাত্র ব্যাকুল হুইয়। থাকেন । যাছণ হউক, বস! শ্রবণ 
কর। তিনি এইরীপে রোদন করিতে কুৰ্সিতে গঙ্গাতীনে 
উপবেশন পূর্বক স্বকীয় নেত্রযুগল হুইতে বে অশ্রচরাশশি 
বর্ষণ করেন, নেই অশ্রচ্বিন্দু লকল গঙ্জানলিলে -পতিভ ও 
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মগ্ন হইয়া, পুনরায় পদ্মরূপে ্রাহর্ভ তহয়।. এ লকলপগ্গ 
প্রফুল ও লোহ্িতবর্ণ ; শঙ্গাললিলে ইতন্ততঃ প্রবাহিত 
হইয়া থাকে। তৎকাঁলে লমুনার গঞ্জার জল' তাছাদের- 
মনোহর প্রতিভায় আলোকিত ও পরম দিব্য শোভন গন্ধে 
অতিমাত্র আমোদিত হয়। 

বিষ্ুণমায়াপ্রমোহছিত দানবরাজ বিতুণ্ড তপন্বের বিনি- 
দ্দিষ্ট এ সকল হুঃখজ সরোজ দর্শনপূর্বক অতিমাত্র হর্যাবিষ$ট 
ও নিরতিয় উৎসুক হুইয়া, গ্রহ্ছণ করিল । অনন্তর সে সেই 
বিকনিত সপ্ত কোটি পদ্ম গ্রহণ করিয়া, তন্দ্রা দেবদেৰ 
ভব্ণীপতির পুঁজ? করিলে, জগদ্ধাত্রী শঙ্করী তদর্শনে 

রোঁধাবিষ্ট হুইয়া, ভগবান্ শঙ্করকে কহিলেন, মন্ছামতে 

ঞেই দানবাধম বিতৃগ্ডের অত্যাচার অবলোকন করুন ৷ ঞেই 

হরাত্বা শোকনযুৎপন্ন বিকনিত পদ্ম ছার আঁপনার পুঁজ 
করিল। নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের উভয়েরই হুঃখ উপস্থি 
হইয়ছে। আবি পাপাত্মার এই অপরাধ কোৌনরপেই সম্থ 
করিব না । আমি আপনার নিতান্ত তক্তা ও অন্থগত | 

আপনার প্রতি আমার পক্ষপাতের পরিনীম। নাই। বলিতে 

কি, আপনি স্বয়ং আপনার অপকার করিলে, আমার 
কোন মতেই সঙ্ধ ছয় না) অন্যের কথা! আরকি বলিব ? 

মহাদেব কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্য বলিয়াছ। এরই 

ছুরাত্থা দৈত্য কামে আকুপচিত্ত হুইয়া, গঙ্জানলিলপতিত 
এ কল শোকজ প্রফুর পদ্ঘ গ্রহণপূর্বক তদ্দারা! আমার পৃজ! 
করিয়]-হ্থাক্ষে | অতএব কিরূপে তাহার শ্রেয়োলাভ হইবে | 
এইগাপাত্মা বাঁদুশ ভাবে আমার পুঁজ করে, তাদ্বশ ভাবে 
নিদ্ধিলাভ করিবে । আমি. নিশ্চয় করিয়াছি, এই দৈত্য 
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কামবশতঃ অন্যমনক্ষ, ধ্যানহীন ও পাপচরিত্র হইয়াছে । 
অতএব তুমি স্বকীয় তেজে ইন্থযফে নিপাত কর । "সাহার! 
পাপে কলুষিতচিত্ত, তাহাদের জীবিতগ্রয়োজন বিগত হুই- 
রাছে। ভাঙার পৃথিবীর ভারমাত্র, বিধাতৃনৃ্ির কলঙ্ক- 
মাত্র এবং সাক্ষাৎ নরক স্বরূপ সর্বথং অণ্ডপ্দিত ও বধ্য হুইয়। 
থাকে। তাহাদের অনৎ দৃষ্টান্তে অন্য লোকেরও মতিবৈপ- 
রীত্য উপস্থিত হইতে পারে । পাপের যাহাতে বৃদ্ধি ন 
হয়,.তাহার স্ফিরতর উশায়বিধান কর] নর্বতোভাবে কর্তব্য | 
মাদৃশ ধর্শস্থাপয্মিতৃগণ স্ম্যকরূপে ম্বতই পরতঃ এইন্সপ 
কর্তব্যের অস্ভুষ্ঠীন কর্সিবেন | নতুবা, লোকস্থিতবিধানের 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত নংঘটিত হইবার সম্ভাবনা । পাপের বৃদ্ধি 
হইলে, উত্তয়ন্র' কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়। অতএব তুমি 
ছ্রাত্মা! €দত্যকে এই মুহূর্তেই সংহার করিয়া, পাপের এনার 
পরাস্ত কর । 

মছাত্মা শু এইপ্রকার কছিলে, দেবী তাহা শ্রবণ পূর্বক 
কছিলেন, নাথ ! আমি আপনার আদেশে ইহাকে নিপাত 
করিব। এই বলিয়৷ দেবী ভগবতী তদীয় বধোপায় চিন্তায় 
প্রবত্ত হইলেন 4 - কিয়ৎক্ষণ চিস্তানস্তর কহিলেন, -ভগবন্ ! 

আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণের মায়াময়রূ শ প্রিগ্রহ করিয়।, আপ- 

নার আদেশে ইহার সংহার করিব? এই পাণাত্মাঃ দেখুন, 
শোকনমুৎপন্ন পাঁতকময় পুষ্পপরম্পরায় আপনার পৃজী ও 
দিব্য পদ্ম সকল বিনাশ কন্ধিয়াছে। কোন মতেই ক্ষমার 
যোগ্য নক্ধে। যাছাদের চিন্তারৃতি ষদনোম্মাদে উন্মত্ত ও 
তজ্জন্য আত্ম। বিচলিত হয়, তাহার! খন নির্বনত্ব জীবিত* 
সুখ লড়োগের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে নী । কাম 
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সংসারের, মুর্তিমান্ অম্ঙ্গল ও লাক্ষাৎ ছুনিবার স্বত্যু ।. দেই 
কামেরবশী ভূত হইলে, স্বৃভ্য ভিন্ন আর কি আঁশা। কর? যায়? 

কুঞ্জর কহিল, বন! পাপ করিলে, স্বত্যু যেরূপ আসন্র- 
তখতাঁ ও কাল যেরূপ সন্নিধানে অৰিষ্ঠিত হয়, এরূপ আর 
কিছুতেই সম্ভব নছে। *বিতুণ্ডের ঘোর পাঁতক জন্য অবশ্য- 
স্তাবী ছরপনেয় মৃত্যু নিতান্ত সন্নিহিত হুইয়াছিল। সৈই 
জন্য সে কমে আকুল, হুঃখে ব্যাকুল, অন্যমনক্ষ ও তত্ভাঁব- 
তৎপর হইয়া, তত্কালে পূর্বদৃষ্ট বৈষ্ণবী মায়া স্মরণ করিল | 
স্মরণমাত্র কন্দর্প, নিতান্ত বলবান্ “হুইয়াঃ তাছাঁকে মহাবেগে 
আক্রমণ ও স্বকীয় খরধার শরে একান্ত ব্যথিত কন্পিলে, 
ছরাত্মা দৈত্য বিরহুবশতঃ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তদ্গীত 
চিতে হঃখিত হৃদয়ে বারংবার বিলাপ ও পর্নিতাপ করিতে 
লাগিল! অনন্তর কামার হুইয়!, অভিলাষসিদ্ধির জন্য 
মহাদেবের উপাননাকামনায় উল্লিখিত শোৌঁকসমুৎপন্ন পদ্ম 
সকল গ্রহণ পুর্বক লোভবশতঃ দেবী পার্ধতীপ সমাহৃত 
শোভন পুম্প নকল বিনাশ করিয়া, সেই শোকজ পুষ্প পশু-. 
পতির পুজা আরম্ভ করিল? তৎুকালে হুষ্টাত্ম দৈত্যের 
নয়নপ্রাস্ত হইতে অশ্রসস্তব বিন্দু সকল অবিরল ধারার 
ভগবান্ উমাপতির মন্তকে পতিত হইতে লাগিল । 

তদ্র্শনে ভগ্ঘবতী পার্বতী ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়। 
তাহাকে কহিলেন, তুমি কে, শৌকাকুল চিন্তে ভগবান্. ভ্ব- 
দেবের উপালনায় প্রব্ুভ হুইয়াছ? তোমার নয়নপ্রাস্ত 

হইতে শোকনমুৎপন্ন অপবিত্র অশ্রগবিম্দু সকল ভগ্গবানের 
মস্তকে পতিত হুইতেছে। 

বিতুণ্ড রুহিল, আমি পুর্বে কোন সর্বসৌভা গ্যসম্পন্ন 
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ললনাকে দর্শন করি । তাহ।কে দর্শন করিয়া, মোঁহবশতঃ 
কামে আমার চিত ব্যাকুল হুইয়া উঠে।  তাছাতে স্সামি 
তাছার সম্ভোগ প্রার্থনা করিলে, সে কছিল, কামোদসমুৎপন্ন 
সপ্তকোটি পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পুজ! করিয়া, তাহাদের 
নির্শিত মাল্য মদীয় গলে অর্পণ কর, আমার সম্ভোগ 
লাভে লমর্থ হইবে । আমি সেইজন্য দেবদানবছূর্লত 

কামোদলস্তব পুষ্প দ্বারা দেবদেব মহাদেবের পুজা 

কারিতেঠি | 

দেবী কহিলেন, ভ্রাত্বশ' তোমার ভক্তি কোথায়, ধ্যান 
কোথায়, জ্ঞান কোথায় এেবং ভগবান ভবদেবের সহিত 

সম্বন্ধই বা কোথায়? যাহারা ভক্তিহীন ও ধ্যানহীন, 
তাহার! কখন দ্েবপুজার অধিকারী হইতে পারে না । আর, 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিরেকেও ঈশ্বরের পুজা সম্পন্ন ছয় না! । 

যাহারা না জানিয়। ব! ন। ভাবিয়। পুজ। করে, বালকের মন্ঃ- 
কম্পিত যথেচ্ছ পুজার হ্যায়, তাহাদের নেই পৃজ। সর্ববথ! 
বিকল হইয়া থাকে! যাহ? হউক, নেই. কাখোদার রূপ 
কীরদদশ, কীর্তন কর 

বিতুণ্ড কহিল, ভক্তি ব? ধ্যান কিছুই আমার পরিজ্ঞাভ 
নাই। আর, নেই কামোদাকেও কখন দর্শন করি নাই যে, 
তাহার রূপ কীদৃশ বর্ণন করিঘ ॥ আমি কেবল, গঙ্গানলিল- 
পতিত পুষ্প লকল প্রতিদিন সংগ্রহপুর্বক দেবদেব শঙ্করের 
পুৃজ! করিয়। থাকি । যদি তিনি প্রলন্র হইয়া সেই প্রমদো- 
তমার সহবাস লংঘন করিয়া দেন, ইচ্ছাই আমার পুঁজ] 
করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য । মহাত্ম। শুভ্র আমাকে এই- 

প্রকার পুজা করিতে আদেশ করেন। *আমি তদীয় 
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বচনানুসারে দেবদেব শঙ্করের টদনদ্দিন পুজা করিয়া থাকি 
আপনার জিজ্ঞানিত সমুদায় সবিশেষ কহিল ম'। 

দেবী কহিলেন, ছ্রাত্ন্! তুর্মি সর্বধা ভক্তিবভির্জত | 
প্রেবং কামোদার রোদননমুদৃভূত ছুঃখসভ্তব পুষ্প দ্বার! 

প্রতিদিন মহাদেবের গৃজা করিয়া থাক। তুমি বাদৃশ 
পুষ্প দ্বারা বাদৃশ ভাৰে দেবদেবের অর্চনা! কর, তাদৃশী 
নিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহাঁন্তে সন্দেহ নাই । .তুমি যে দিব্য 
পুজা বিনাশপুর্বক শোৌকমস্ুৎপন্র পুষ্প দ্বারা উপাঁনন? কর, 
ইহাতে তোমার অতিমাত্র দাঁরুণ-দোষ আপতিত হইয়াছে । 
এেই দোষের কোন মতেই পরিহার নাই। যাহার! এইরূপে 
তাঁবন্ভীন, ধ্যানহীন ও বিচারবিহীন হুইয়।, দেবপুজায় প্রত 
হয়, তাছাদেরই নিরতিশয় দোষ সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
তাহারা কোন কালেই ক্ষমার অহণীয় নছে। 'অত- 
এৰ ইহার প্রতিকল প্রদান করিব? স্বকীয় কর্্মুকল 
ভোগ কর । | 

হুরাত্মা দৈত্যের কাঁল আপন্ন হইয়াছিল । বিশেষতঃ, 
স্ুবিষম বিষমশরের অভিভাব বশতঃ তাহার জ্ঞানচৈতন্যের 
লেশমাত্র ছিল ন।| স্থৃতরাং, লে পূর্বাপরবিচারণাপরিশৃহ্য 
হুইয়?, ক্রোধভরে লামান্য জ্ঞানে দেবীকে তুচ্ছ করিয়! 
কছিল, রে. হুট! রে ছুরাচার ! রে মদীয়-কর্-বিদৃষক ! 

তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। নেইজন্য আমার প্রতিকূল 
পথে প্ররৃত্ত হুইয়াছ এবং সেইজন্য আমার প্রভাব না 
জানিয়া, খথেচ্ছ' বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এই মুহুর্তেই 
এই নিশিত খড় ছুরাচার পাপাত্বা তোমার সংহার 
কফরিব। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ সুশাণিত খন়্া আদান 



ভূগিখণ্ড ৫৮১ 

_ পৃর্বক ব্রাঙ্মণবেশধারিণী দেবী ভগবতীর বধকামনায় ক্রোঁধ- 
ভরে ষহাবেগে ধাবমান হইল.। পরযেশ্বরী ভগৰতী তদ্দর্শনে 
অতিমাত্র জোবাবিষউ! হুইয়'ঃ সেই ব্রাহ্মণ বেশে হুংকার 
ৰিসর্জ্জন পুর্বক তদীয় প্রক্ষিগ্ড খড় ক্ষণমধ্যেই বিনিপাঁতিত 
করিলেন । দানবাঁধম বিতুও দেৰীর,হুংকারনাদ্দে বজ্মবিপা- 
টিত পর্বতের ন্যায়, সহসা কাষ্ঠরূপে পতিত ও স্পদ্দনশৃন্য 
ছইল। তাহার প্রাণবায়ুও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল । 

এ কুঞ্জর কহিল, বস! সর্বলোকবিনাশক হরাত্মা বিতুণ্ড 

ঞেই রূপে বিন হইলে, সস্ুদায় লোক হুঃখবিষাদবিৰর্জি্জিত 
ও প্রকুতিস্থ হইল | বৎস! সেই রমণী এই কারণেই গঙ্গ1- 
তীর আশ্রয় পুর্বক বিলাপ করিয়া থাকে । যাহা। জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলে, সমুদয় সবিশেষ কীর্তন করিলাম । 

বিষ্চ কহিলেন, রাঁজন্ ! অগুজলতম কুঞ্জর দ্বীয় পুন্রকে 
এইপ্রকার কছিয় বিরত হইল। আর কিছুই বলিল ন1। 

যোড়শাধিকশততম অধ্যায় । 

বিষুখ কহিলেন? মহারাজ 1 ধর্মপক্ষী কুঞ্জর পুত্রকে 
এইপ্রকার কহিয়া, ৰিরত হইলে, এবং আর কিছুই ন। 
বনিলে, সেই বটরক্ষস্ছ পক্ষিশ্রেন্ঠ মহাশডক তাহাকে কহিল, 
তুমি কে, পক্ষীরূপে বর্তমান প্হিয়াছ 2 তুমি অতি ধার্িক; 

ফাহাদ শাপে এই পক্ষিযোশিনী অবস্থ। ভোগ করিশ্তেছ ? 
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তোমার মতিভ্রৎশ হইয়াছে । তথাপি, কিৰূপে ঈদৃশ জ্ঞান 
রর্ভমান রহিয়াছে । তুমি কি পুণ্যান্থষ্ঠান অথবা তপস্যা 
করিয়াছ, -তাঁহীর. ফলে তোমার ঈদৃশ ড্ভান সম্পন্ন হুই- 
রাছে'। হে মন্থামতে ! তোমার এইপ্রকার প্রচ্ছন্র রূপ ধারণ 
করিবার কারণ কি ? তুমি কে, লিদ্ধ অথব1 দেখত+, সমুদায় 

বথাতত্ত্ব কীর্তন কর। তোমার জ্ঞান যেরূপ অমামান্য এবং, 
বহুদর্শিত1 যেরূপ স্ুবিস্তূত, তাহাতে, তোমাকে সামান্য 
পক্ষী বলিয়া বোধ হয় না। সমুদায় দেখিয়। শুনিয়। আমার 

অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে । 
কুগতর কহিল, হছেবিপ্র ! আমি সম্ব্দায় মেদিনীমণ্ডল 

বিচরণ করিয়া] থাঁকি ; তোমার গোত্র, কুল, এপিদ্ধি' বিদ্যা, 

তপস্ডা ও প্রভাব আমার অপরিজ্ঞাত মাই। অধুনা, 
জিজ্ঞাঁলা করি, শোঁমার স্বাগত ? তুমি এই পবিত্র আঁননে 
উপবেশ্ন ও এই সুশীতল ছায় আশ্রয় করিয়!, শ্রবণ কর, 

আত্মবিবরণ সবিশেষ সমস্ত কীর্তন করি । ধাঁহার প্রভাব 

অব্যত্তু, মহিমা! অলীম, শক্তি অনধিগম্য ও চেষ্টা অনভি- 

ভাব, সেই জগদৃযোনি পদ্মযোনি হইতে তাহার সদৃশ গুণ- 
সম্পন্ন ও সর্বাংশে তীহার সমকক্ষ প্রজাপতি মহাত্মা ভূগুর 
জম্ম হয়। স্বানহার বংশে চ্যবন নামে পৃথিবীতে খ্যাতবান্ 
যহাতপ' মহর্ষি প্রাঢুভূতি হয়েন । তিনি সম্মুদায় ধশ্মার্থ- 
তত্ত্বের ' বিশেষজ্ঞ, অসামান্যজ্ঞানবান্ ও পরমপ্রভাঁব- 

বিশিষ্ট | হছে বিপ্র! আমি দেব.নছি, গন্ধর্ব নহি অথব] 

কিন্্ুর নহি । আমি বে, বলিতেছি, অবধান করুন। মহাত্ম! 
কগ্যপের ৰংশে কোন ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। তিনি বেদ 

বেদান্তের তত্তৃজ্ঞ, সর্বধর্খোর প্রকাশক, কুল শীল গুণ লদাচার 
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ও তপস্ত দ্বার নিরতিশর অলঙ্ক ত এবং বিদ্যাধর নাঁমে 
সর্বত্র বিখ্যাত | সংসারে ভীহার খ্যাতি শ্রতিপন্তির সীম! 

নাই । তীছাঁর তিন পুন, বন্থশর্খবণ। সোমশশ্মা ও ধর্বশব্া | 
আমিই লেই সর্বকনিষ্ঠ ধর্্মশর্বা। আমার কিছুমাত্র গুণ 
নাই | জ্যেষ্ঠ বনগুশব্্মা বেদশাস্ত্র্ধে হ্বপণ্তিত, এবং সদ'- 
চার ও সদৃবিদ্যাদি শুণগ্রামের আপার । মধ্যম লোষশর্খা 
সাতিশয় জ্ঞানবান্ ও অতিমাত্র গুপবিশ্গিষ্$ । আমিই কেবল 
মুর্খপুত্ররূপে সম্পন্ন হই। হে সভষ! শ্রাবণ কর] আমি 
কখন বিদ্যার উৎকৃষ্ট ভাবার্থ শ্রবণ অথব1 গুরুগেছে গমন 
করি নাই। পিতা অনেক যত করিয়াও আমাকে শিক্ষা 
দিতে বা! গুরুগেছে পাঠাইতে পারেন নাই। সর্বদাই অস্দ্র- 
বালকগণের স"ছত অলৎক্রীড়াকৌতুক্ে আমার সময় অতি- 
বাহিত হইত । মুর্খের স্বভাবই এই, তাহার? অনর্থক ক্রীন্ডা, 
কৌতুক» কলছ ও বিবাদাদিতে প্রত হইয়া, বৃথা সমর ষাপৰ 
করিয়। থাকে । যাহাতে আত্মার কিছুমাত্র উন্নতি নাই, 
ইহছুলোকে বা পরলোকে কল্যাণপ্রাপ্তির অণুমান্্র সস্ভতাবন! 
নাই ? তাদৃশ ভূগুন্সিিত বিবয় ব্যাপারে আমার প্ররুতি অনা- 
হত ধাবমান হুইত 1 শীন্্রকারেরা ইাকেই মুর্ধের বিশেষ 
লক্ষণ নির্দেশ করেন ।  ফলতঃ, মুর্খ হইলে, যে সকল দোষ 
ঘটিয়া থাকে, আমাঁতে তাহার কোন অত শে কিছুমাত্র 
অভাব হিল না। 

পিডা এই সকল দর্শন করিয়। চি করিলেন, আমি 

ন1 জানিয়। পুত্রের নাষ ধর্বশশ্মা রাঁশিয়াছিলাম | ইনার নাম 
সর্বথ! নিরর্থক হইল এবং আমারও কলঙ্কের এক শেষ হইল 

লোকে যেজন্য পুত্রের কামনা করে, ইচ্ছাতে ভাহার কিছুই 



৫৮৪ পদ্মপুরাপ। 

লক্ষিত হয় না? প্রত্যুত, পুত্রের বিরুদ্ধ গুণ লধুদায় ইহার 
শরীরে সুম্প$ বিরাজ কক্সিতেছে । বাহ' দ্বার! পিভাষাতার 
মুখ উজ্জ্বল হয়, বংশগোৌরধ বর্ধিত হয়, পিতৃলোক্ষের সন্তোষ 
সম্পন্ন ছয় এবং দেবতার প্রসন্ন হুইর়। আশীর্বাদ বিতরণ 
করেন, তাহ্াকেই পুর নামে উল্লেখ কর। বিধেয় £ সচরাচর 

এরূপ পুত্রই প্রীর্থনীয় হুইয়া থাকে এবং ভ্ডাদৃশ পুত্রের 
জন্মদাঁতাই বথার্থ পিত বলিয়। পরিশীপিত হুয়েন | ছুর্ভাগ্য 
বশতঃ আখার ভাহান্ডে ব্যাঘাতযোগ সংঘটিত হুইল । এরই 
প্রকার চিন্ত! করিয়া, সেই ধর্াত্মা পিতা নিতান্ত ডঃখিত 
চিন্তে স্বহুবাঁক্যে আমাকে সন্বোধন করিয়া! কহিলেন, বৎস ! 
বিদ্যা ও জ্ঞামলীভ জন্য গুরুথেছের পরিচর্যা কর | বিশিষ্ট- 

রূপ বিদ্ঠাশিক্ষা ব্যতিরেকে কেহ কখন মানু বলিয়৷ পরি- 

চিত হইতে পারে না 

আমি পিতার এইপ্রকাঁর হিতবাক্য শ্রবণ করিয়! কছি- 
লাম, তত ! গুরুণৃছে হুঃখ বিস্তর । আমি তথায় যাইতে 
পারিব না। গুরু সর্বদ1ই তাড়না ও ভ্রিভঙ্গি করিয়! 
থাকেন! তাত! শুনিয়াছি, গুরুণৃছে হঃখের লীম। নাই, 
দিবারাত্র নিদ্রো বাইবার অবলর নাই । সর্বদাই উদ্বেগ, 
শঙ্কা ও সন্দেহ হুইয়। থাকে | এই সকল কারণে গুরুমন্দিরে 
গমন করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই। 
আমার 'মন সর্বদাই ক্রীড়া করিতে উৎসুক । অতএব আমি 
সমৰয়স্ক বালকগণের সহিত দিবারাত্র নিরবছিন্ন ক্রীড়া 
করিব । আর্র, আপনার অন্থগ্রহ থাকিলে, আমার ন্যর্গ- 
লাভের 'অনস্তীবন। নাই | 

পিতা আমারে মুর্খ জানিয়া, অতিমাত্র ভুঃন্খিত হুইক়" 
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ছিলেন । এক্ষণেঃ এইপ্রকার বলিতে শুনিয়া, আরও ছঃখিত 
হুইয়! কহিলেন, বুল! ছুঃলাহলপরিত্যাগপূরর্বক বিদ্যা? 
উপাজ্জন কর 1 বিদ্যা শিক্ষা করিলে, সুখ, যশ, ক্ষীর্ভি, 
কুল, জ্ঞান ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । কেহ কখন ক্রীড়া করিয়া? 
সুখী ও যশন্বী হইতে পারে না । »ৰিদ্য। শিক্ষা না করিলে, 

' লমাজে স্থান পাওয়' হূর্ঘট । বিদ্যাশিক্ষায় প্রথমতঃ হুঃখ, 
পশ্চাৎ অভিমাত্র ন্ুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে । ফলতঃ, প্রথমে 
হুঃখ স্বীকার ন। করিলে, উত্তরকালে স্থখলাভের সস্ভাবন। 

নাই! অতএব বৎস ! গুরুগৃহে গমন করিয়া, বিদ্য। সাধন 
কর। বিদ্যার সমান সংলারে শুপাদেয় পদ্গার্থ নাই। 

পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সৌভাগ্য একমাত্র বিদ্যাতেই অধি- 
ভিত । বিদ্বানৃ-ব্যক্তি সর্বত্র পুজনীয় হুইয়৷ থাঁকেন। একজন 
চক্রবস্তী রাজ? অপেক্ষাও বিছানের গৌরব ও আদ লক্ষিত 

হুয়। এই জন্য, সংসারে বিদ্যার সর্বাধিক প্রা ধান্ প্রখ্যাপিত 

হুইয়াছে। বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, অলঙ্কার নাই, ধন নাই 
ও গৌরব নাই | বিদ)। থাকিলে, অকিঞ্চন দরিক্রও সার্ব- 

ভোৌমপদের অধিকৃত সমুদায় নুখ হস্তগত করিতে পারে। 
অতএব সাবধান হুইয়া, বিদ্য৷ উপাজ্জন কর । আমি তোমার 

পিতা, সংসারে আমার ন্যায় তোমার হ্িতৈষী কেহই 
নাই! অতঞব আমার বাক্য অবধান কর । **. 

পিতা এইরূপ ও অন্যরপ উপদেশ দিলেও» আমি 

কর্ণপাত করিলাম ন।। তিনি প্রতিদিনই এইপ্রকার উপদেশ 
দিতেন ; আমি তাহা ন শুনিয়।, যেখানে সেখানে গমন ও 

অবস্থান পুর্বক অনর্থক কার্য সকহলর অনুষ্ঠান করিতাম,। 
মন মন্ত হুত্তীর ন্যায়, নিতান্ত নিরঙ্কুশ হওয়াতে, কাহারও 
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গুতিরোধ শুনিতাম না । নর্ধদাই পাপপথে বিচরণ করিয়?, 
আমার গ্রবত্তি অভিষাত্র দূধিত হইয়াছিল 1 ভালর নাঁম 
শুনিলেও কর্ণব্যথা উপস্থিত হইত । তদ্দর্শনে লোকলমাজে 
উপছ্থাল ও নিন্দার লীমা রহিল না বেখাঁনে যাই, কেহই আর 
আদর করে না. গৃহে বাহিরে গ্লানি গ অসুখের এক শেষ 
উপস্থিত হইল । কলতঃ, মুর্খ  ছুরাচাঁর হইলে, যে সকল দ্রর- 
বস্থা উপস্থিত হুর, আমার তাহার কিছুঈ অবশেষ রহিল না? 
পিত। দেখিলেই তিরস্কার করেন মাত দেখিলেই গালি দেন, 
আত্মীয়ের! নাম শুনিলেই বিরক্ত. হয় এবং প্রতিবেশিরা 
দেখিতে পাইলেই উপহ্থান ও কুৎসা করিয়। থাকে । ক্রমে 

[মে মুর্ধ ও হুরাত্মা বলিয়া, সর্বত্র কলঙ্ক স্থাপিত হইলে, 
২ঘাতিক লজ্জা আমাকে আক্রমণ করিল।' তখন হঃখ- 

শোকে অতিভূতত হইয়!, ব্যাকুল হৃদয়ে বিষগনবদনে চিন্তা 
করিলাম, কিরূপে বিদ্যা উপাজ্জন ও গুণ সকল নংগ্রহ 
করিব। এবং কিরপে আমার ম্বর্গও অপাৰর্গ প্রাপ্তি 
হইবে । বিদ্য। শিক্ষ না করাতেই আমার এরূপ ছুরদৃষ্- 
সংযোগ সংঘটিত হইয়াছে । সর্বথা আমার জীবিত প্রয়োজম 
বিগত ছইল । আনি অর কতদিন বাচিব? কিন্তু যাবৎ 
জীবিত থাকিব, তাবৎ হুঃখে ছুঃখে অতিবাহিত হুইবে। 
বিদ্যা! ও ভান উপাভর্জন না করিলে, এইপ্রকার দুরবস্থা 
আপতিত হুয়।- ন! বুবিয়া চলিতে জানিলে, পরিণামে 
হঃ$থধ ও অন্থতাপ ভোগ করিতে হুয়। বাহার বাল্যকালে 
ক্রীড়া কৌতুকে বাপন করে, তাঁছাদের বয়ক্ষাল নিরবচ্ছিন্ন 
ছুঃখ প্পম্পরায় পৃশ হুইয়া৷ থাকে। আমার তৎসমুদ্বায়ই 
সংঘটিত হুইয়াছে। সর্থ' আমি খাঁর. পর ন।ই হতভাগ্য । 
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বোধ হয়, বিধাত ছুখভোগের জন্যই আমার সৃষ্ি 
করিয়াছেন | হে মহাযতে 1 - ই প্রকার তিস্তা করিতে 
করিতে আমার বার্ধক্য উপস্থিত হুইল । বল-রূপ-বীর্য্য- 

নাশিনী জর! আলিয়া আক্রমণ করিল। মন নিক্তেজ 
হওয়াতে, চিস্তা আরও বর্ধিত হইল । | 

একদা! আমি চিস্তাকুল চঞ্চল চিত্তে কোন দেবায়তনে 

উপবিষ্ট হুইয়1, আপনার ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান অবস্যণ- 
পরম্পরার তুলন। পুর্ধবক ভাবনার গভীর লাগরে মগ্ন ও 
উন্মগ্ন হইতেছি ১ মনের গতি নিতীস্ত উদ্দাম হইয়'ঃ আমার 

সমুদায় সখ স্বস্তি হরণ করিয়াছে ঃ তাছাতে সম্ুর্দায় সংসার 

জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় উত্তরোত্তর অধিকতর - জীষুণ 

প্রতীয়ষান হইতেছে ; এমন সময়ে মদীয় সৌভাগ্য প্রেরিত 
হইয়।, কোন িদ্ধ ব্রাক্ষণ তথায় সমাগভ হইলেন । তীহছাঁর 
আহার নাই, আধার নাই, কোন বস্ততে স্পৃহা! নাই, এবং 
অহঙ্কার ও 'অতিমানের লেশমাত্র নাই । তিনি ধ্যান জ্ঞান 
ও সমাধিবিশিষ্ট , জিতেকজ্দিয়তার চড়ানস্ত নিদর্শন, পরক্রহ্গে 
একান্ত সন্িবিষ্ট, এবং অভিমাত্র ষোগনিরত ও পবিত্র- 
স্বভাব। দর্শন করিলে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আঁপনা হইতেই 
আবিভূতি ও উচ্ছলিত হুইয়! থাকে এবং পরমপ্রিক়্তম 
সুদ ৰা ততোধিক আত্মীয় ভাবিয়), মন শ্বভাবতঃ আন্ত- 
গত্য বিধানে সমু্যত হয়। দর্শনমাত্র আমি সেই জ্ঞামরূপ 
মহামতি লিদ্ধপুরুবষের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম 1 "এবং শুদ্ধ- 

ভাব ভক্তিভরে মতকন্ধর হুইয়াঃ' প্রণামপুর্বক পবিত্র হ্বদয়ে 
তদদীয় পুরোভাগে অবস্থিতি করিলাম । ভীহার স্বরূপ একা 
উদ্দীপিত। মন্দরভাগ্য ছুরাচার আমি উদ্জারবাসনায় তা'দৃশ 
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মহানুভাব মহাত্বীর শরণার্থী হইলাম । তিনি আমাকে দর্শন 
করিয় করুণাবশতঃ স্বতাবমধুর জুদ্দর বাক্যে জিজ্ঞাম। করি- 

লেন, তুমি কে, কিজন্য অতিমাত্র শোক করিতেছ ? কি- 
জন্যই বা তোমার ঈদৃশ দারুণ দুঃখ সমুৎপরর হইয়াছে? অধুনা, 
তোঁষার অভিপ্রায় কি, সমুদায় সবিশেষ কীর্তন কর। 

তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ত আত্মীয়ের ন্যায়, এইপ্রকাঁর জিজ্ঞাম। 

করিলে, আমি অকপট হৃদয়ে স্বকীয় মুঢুতা ও তজ্জরনিত 
হঃখবানুল্য যথাযথ কীর্তন করিলাম এবং ক্লৃতাঞ্জলিপুটে 
গদৃগদ বচনে কছিলাম, ভগবন্! কিরূপ উপায়ে সর্বজ্ঞ ত'- 

সিদ্ধি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্বক নির্দেশ করুন | সর্বগর- 

তার অভাববশতই আমার যাবতীয় হঃখ উপস্থিত হইয়াছে 
অতএব আমারে আশ্রয় প্রদান ও উদ্ধার করুন। আপনি 
ব্যতীত এবিষয়ে আমার গভ্যন্তর ব! উপায়ান্তর নাই । তিনি 
সমুদয় শ্রবণ করিয়া কছিলেন, বন! মনোযোগপূর্বক 
শ্রবণ কর) সর্বজ্ঞতালভের উপায় ও জ্ঞানের স্বরূপ 

কীর্তন করি। জ্ঞানের হস্ত নাই, পদ নাই' চক্ষু নাই, বুদ্ধি 
নাই, নার্সিকা নাই, অথবা আহারসংগ্রহ নাই? কেছ 
কথন তাহার লাক্ষাৎ পায় মাই? সুতরাং তাহার স্বরূপ কি, 

কাছারও বলিবার নাগ্য নাই। এই জ্ঞান নিত্য ও আঁকার- 
বর্ধিত এবং নর্ববিৎ ; নংমারের কোন বিধয়ই তাহার 

অবিদিত মাছ । 
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শ)৯কিস€ 

সিদ্ধ কহিলেন, তুর্য্য দিন প্রকাশ করে? চক্র রাত্রি 

প্রকাশ করে, প্রদীপ গৃহ প্রকাশ কয়ে এবং জ্ঞান হৃদয় 
প্রকাশ করে । কিরূপ উপারে [জ্ঞান লক্ষিত হয়, শ্রবণ 

কর। এই জ্ঞান অতিযাত্র দীপ্ত ও নিরাময় এবং শরীরের 

মধ্যে অবস্থিতি করে । নাহার! মোহ্মায়ায় মোছিত, সেই 
সকল মুড় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে ন;। চন্দ্র সুর্য্যাদিও 
ইছ!র দশ্ননি প্রাপ্ত হয় ন'। ইহার হস্ত নাই, পদ নাই, কুর্ণ 

মাই। তথাপি এই জ্ঞান সর্বত্র গমন, সমুদয় গ্রহণ, 
সকল দর্শন, সকল ভ্রণ ও সমুদয় শ্রবণ করিয়া থাকে, 
তাহাতে সংশয় নাই । সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করিতে 
জ্ঞানের সর্মীন প্রদীপ নাই। ন্বর্গে, পৃথিবীতে অথবা 
পাতালে জ্ঞানের স্থান লক্ষিত হয় না? কুবুদ্ধিগণ কায়মধ্য- 
স্থিত জ্তান লাভ করিতে পারে না। যাহ! হইতে জ্ঞান 
সমুৎপন্ন ও যেখানে অধিষ্ঠিত হয়, কীর্তন করি, অবধান 
কর। হে দ্বিজ! প্রাণিগণের হৃদয়ে এই জ্ঞান সর্বদা অব- 
স্থিতি করে । বিনি।বিবেকরূপ বন্ছি দ্বারা মহামোহ ও 

কামাদি রাগ সয়দায় দগ্ধ এবং সর্বধ। শান্তিষয় হইয়া ইঞ্জিয়- 
বিষয় সমুদয় প্রদর্শন করেন, পর্বতস্্ীর্থপ্রদর্শক নির্বলম্বভাব 
জ্ঞান ভীহা হইতে সমুদ্ৃভূত হয়। শাস্তি এ জ্ঞানের মুল! 
অতএব তুমি সর্বসৌখ্যপ্রবর্ধনী শাস্তির পরিচর্ধ্যা কর। 
এবং শত্রু মিত্র আপন পর সর্বত্র সমদর্শী ও'নির়ত হুইয়, 
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আহারলংযম ও ইত্দর়গ্রাম পরাজয় কর, বৈরতাব দূরে 
বিনজর্জন পূর্বক টমত্র অবলম্বন. কর গ্রেবং নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ 
হইয়া একান্তে' অবস্থান কর ; সর্বদর্শী” ও দর্বপ্রকাশক জ্ঞান 
ল।/ভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। বৎস! তৃমি এক 
স্থানে অবস্থান করিয়াও; আমার প্রণান্দে পৃথিবীর ষাবতীয় 
ঘটন1 বলিয়া দিতে সক্ষম হইবে । অতঃপর তোমার শোক 
মোহ ও হুঃখবিষাদ সমীর বিশলিত হইবে । অধুন! তুমি 
অবহিত হুইয়ণ শান্তিমার্গে প্ররুত হও । 

ছে বিপ্র। এই রূপে নিদ্ধপুরুষ জ্ঞানস্বপ প্রকাশ 
করিলে, আমি তদীয় আদেশানুনারে অন্ুষ্ঠান করিতে 
লাগিলাম। অস্পকাল মধ্যেই আমার জ্ঞানস্বরপ পরি- 
জ্ঞাত হুইল। তদবধি আমি গুরুদেবের প্রনাদে শ্রেকস্থানে 
অবশ্ফিতি করিয়' ট্ুরলোক্যের যাঁবতীয় ঘটনা অবগত 
হুইয়। থাকি । হে ভার্গব, আর কি বলিব, নির্দেশ করুন। 
আপনি যাহা যাহা! অভিলাষ করেন, তৎসযদায়ই কীর্তন 
করিব । 

চ্যবন কহিলেন, আপনি জ্ঞানবানর্থণের শ্রেষ্ঠ হইয়া, 
বকজন্য কীটষোনি প্রাপ্ত হইলেন, এই বিষয়ে দারুণ সংশয় 
উপস্থিত হুইয়াঁছে * হেতু নির্দেশ করুন। সচরাচর পাঁপ- 
পথে প্রত হইলে, পাঁপষোনি প্রাপ্ত হয়, এবং অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন হই?লই, নারকী গতি লাভ হইয়! থাকে । ভাবিয়' 
দেখিলে, আপনার তাহা কিছুই নাই। তবে কেন আপনি 
পক্ষিযোনিতে পড্তিত হুছলৈন ? 

কুর্জীর কহিল, হর্সর্থ হইতেই পাঁপ জন্মে এবং নংনর্গ 

হইত্েই- ধর্মের সম্থগার হয়। এইজন্য অসৎ সঙ্গ ত্যাগ 
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করিবে । অনহৎ লঙ্গে বাঁস করিলে, আত্মবিরুদ্ধ কললাত 

হুইয়! থাকে । লঙ্গদোঁষে প্রক্কতি যেরূপ নষ্ট হয়, ঞেরূপ 
আর কিছুতেই সম্ভব নছে। সংদারে উপদেশ অপেক্ষা 
দৃষ্টান্তের প্রাধান্য লক্ষিত হয় । কেননা, উপদেশ সকল লময়ে 
নকল হৃদয়ে প্রবেশ হইতে পারে না। এই সঙ্গদোষেই 

আমার ঈদৃশী বিলদৃশী দশা আপতিত হইয়াছে । এবিষয়ে 
অন্যবিধ কারণ নাই। একদণ কোন ব্যাধ এক শুকশিশুকে 

বন্ধন পূর্বক বিক্রপ্ার্থ আনয়ন করে। এ শিশু অতিমাত্র 
নুন্দর, এবং উ*মরূপ বাক্যবিন্যাসে স্থনিপুণ । কোন ব্রাহ্মণ 

ব্যাধের নিকট হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়।, আমাকে প্রদান 
করেন । তশ্কালে- শুকশিশু অতিমাত্র পীড়িত হুইয়াছিল। 

বাস হউক, হে দ্বিজোভতম ! আমি তাহার পঠনচাতুরী অব- 
লোকন করিয়া, অতিমাত্র কৌতুহলাক্রান্ত এবং তদীয় 

কৌত্কবাক্যে নিরতিশয় সুধী হইলাম । তাহাকে পুত্রের 
হ্যায় খেছ ও যত পুর্বক পাঁলন করিতে লাগিলাম। দিন 
দিন সেই স্সেহ ও যত্বের বি হইতে লানিল। ইহারই নাম 
পরমমায়াবী ভগবানের হুরভিগম্য মায়াচক্র ) যে চক্রে 
পতিত হুইয়', ব্রন্মাদিস্থাবরাস্ত সম্মুদায় বিশ্ব নিরস্তর ঘূর্ণায়মান 
হইতেছে ! কতদিন হইল, এই প্রকার ঘূর্ণন আরস্তু হইয়াছে ! 
আজিও তাহার শেষ হইল না! কোন কালে ষেতাহার 

শেব হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই! ব্রহ্ষবাদীগণ" বলিয়া 
থাকেন, প্রলয়ের পরেও এই ঘ্ুর্ণনের শেষ নাঁই। অথবা 
প্রলয়, এইগ্রকার ঘ্বর্ণনের নামাস্তরমাত্র |, 

সে ষাহাহউক, & শুক সর্বদাই আমাকে নমস্কার পূর্বক 
সুষ্পষ্ট মাঁনুষভাষায় কহিত, ছে ভাত! আমার নিকট 
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আসন, উপবেশন করুন, স্নান করিতে যান্ এবং দেবার্চন। 
করুন। - এইপ্রকার চাটুবাক্যে সর্বদাই আমার পরিতোষ 
লম্পাদন কাত | আমি তৎ্নমস্ত শ্রবণ করিয়া, যারস্র 
নাউ প্রীতিমান ও অভিভূত হইতাম । ক্রমে ক্রমে আমোদ- 
বশে সেই গুরূপদিষ্ট খভ্যত্ুলম্পন্ন জ্ঞানমার্ম বিস্মৃত ছুই- 
লাম ! একদা নিত্যসতপর্গীঁ সাধুচরিত্র বয়স্যগণের সহিত 
পুষ্পচয়ন ও বনদ্বিহ্থার জন্য অরণ্যে গমন করিলাম । এই 
সুযোগে কোঁন ডাল শুকশিশুকে লইয়। নিয়! ভক্ষণ করিয়। 

*কেলিল। লঙ্জিগণের যুখে এই দারুণ অশুভ বার্তা শ্রবণ 
করিয়া, সেই-চাটুভাষা প্রিয়তম শুককে স্মরণপুর্ব্বক মুর্খ ও 
হতভাগ্য আমি ছুনিবার ছুঃখ ও হূর্বববহ শোকে একান্ত 
অভিভূত গ আচ্ছন্ন হইলাম! হে দ্বিজপুক্গব! তৎকালে 
অতি ছ্রস্ত মোহজালে অতিমাত্র বন্ধ হুইয়া, মন একান্ত 
বিচলিত হইলে, নেই আপতিত ছূর্নিবার শোকভার কোঁন 
মতে সহ্যা করিতে ন। পারিয়া, নিভাস্ত অধীর ও ব্যাকুল 
হুইয়া, মতের ম্যায়, প্রমন্তের হ্যায়, হা শুকরাজ ! হা রাঁম- 
চন্দ্র ছা পণ্ডিত! ইত্যাকার শোকবাক্য প্রয়োগপুব্বক 
অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাষ । হঃখ ও 
বিষাদের এক শেব উপস্থিত হইল ! অনস্তর যাহ নংঘটিত 
হুইল, শ্রবণ কর। এই রূপে আমি শুকশোঁকে অতিমঃ্্র 
লম্তপগ্ড হুইয়, স্বকীয় কর্্নবশে সেই লিদ্ধ পুরুষের প্রকাশিত 
পরম নির্মল জ্ঞান বিস্মৃত হুইলাম। তদবধি শোকে 
অভিভূত হইয়া! প্াপ্রকারক শুককে ন্মরণপৃর্ব্বক বহুস 
বস 1" ্বলিয়।, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতাঁম। 
শুক ভিন গংসারে আমার অপর চিস্ত' পরিহৃত হইয়ান্ছিল। 
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আমি কেবল নসংস্কুতাক্ষরসম্পন্ন গদ্যপদ্যময় বাক্য ছার! 

এই বলিয়া পরিতাপ'করিতাষ, ছে শুক! হেপক্ষিরাজ! 
শ্রবণ কর। তোমা বিনা কে আর বিচিত্র বাগবিন্যাস 

সহকারে অধুনা! আমাকে প্রবোধিত করিবে ! তুমি যে 

সকল সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে; অদ্য তৎলমন্ত স্মরণ 
করিয়া, আমার হৃদয় শতথা বিদীর্ণ হইতেছে । বন! 
বল, আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম, ভূমি এই উদ্যানে 
আমাকে একাকী পণরত্যাগ করিয়া, গমন করিলে ! . আমি 

যে তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণয়াত্র জীবণ ধারণে সমর্থ নহি, 
তাছ। কি তুমি অবগত নহু ! অয়ি সংসারসব্বস্ব ! তুমি 

কোথায়'? আমি ব্যাকুল হুইয়। তাঁর স্বরে বারংবার আহ্বান 
করিতেছি, তুমি কি একবারও শুনিতে পাইতেছ না! হে 
বিপ্রেজ্দর! এবংৰিধ তত মহামায়াছেতুযোগে অিভ্ভূত 
ও হূর্ভর শোকভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হুইয়।, ভুঃখের 
অতিমাত্র আঘাতে আমার প্রাণবিয়োগ হইলে, তস্ভাব- 
ৰশ আমি তনম্ময়ত্ব প্রাণ্ড হইলাম । মরণসময়ে আমার 
মতিগতি যেরূপ ছিল, আমি তাদৃশতাবে জন্মগ্রহণ করিলাম । 
গর্ভে প্রবেশ করিয়া, আমার স্মৃতিবিধায়ক জ্ঞান সঞ্চরিত 

হইলে, অক্কতাত্মা৷ ছরাসআ্বা আমি পুবে যে যে কর্খ ও যেরূপ 
চেষ্টা করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত স্রণপথে সুদ্দিত হুইল । 
অধিকন্তু, গর্ভযোগ প্রাপ্ত হইলে, নেই দর্বদশীর্ নির্শল 'জ্ঞানও 

পুনরায় প্রাণ্তড হইলাম । ধীছার বিশুদ্ধ উপদেশে আমার 
সমস্ত কল্গুষ তিরোভিত ও আত্ম! অতিাত্র শুদ্ধ হইয়াছিল, 
দেই গুরুদেব নিদ্ধদেবের প্রলাদদে উল্লিখিত অস্থত্বম জ্ঞান 
আ্বধধিগীত হইয়াছিল | ছে বিপ্রেন্দ্র ! শুকের ধ্যানভাববশডঃ 
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স্বত্যু উপস্থিত হইলে, তনম্ময়ত্ব প্রাপ্ত সি আঁমার শুক- 
জা ততে জর্ম ও তির্্যগযোনি লাঁভ ছইল। 8, স্বৃতুযু- 
কালে লোকের যেরূপ স্বভাব থাকে, ০ পরে সি 
তাদশ সহায়, তন্ত্রপ পরা ক্রম, তদস্থুরূপ গুণ ও তদ্বৎ যোনি 
প্রাপ্ত হয়ঃ এবিষক্সে কিছুমাত্র সশয় নাই। সে 
যাহাহুউক, আমি নেই সিদ্ধদত্ত অতুল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করি, লেইজন্যা তদীয় প্রনাদে ভূত ভবিষ্য বর্তমান 
কোন ঘটনাই আমার অবিদিত নাই । ৮৭ এই স্থানে 
অবস্থিতি করিয়াই, তৎসমন্ত জানিতে পারি । নিদ্ধ পুরু- 
ষের বাক্য কখন অন্যথ। ছয় না । হেদ্বিজ! মন্ুুয্য পাপে 

তাপে জর্জরিত ও রোগে শোকে একান্ত বিদলিত হইয়া, 
ংসারপথে অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে । 'তাহ্বার হঃখের 

ও বিষাদের লীম! নাই এবং অন্থতাপ ও পরিতাপের অস্ত 
নাই। গুরুই তাহাদের বন্ধচ্ছেদকর ও পরিত্রাণকর এক- 
মাত্র পরম তীর্থ । এই তীর্ঘের তুলন1 নাই 1" হে ভার্গব- 
নন্দন ! যাহ! জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, তৎসযুদায় কীর্তন 
করিলাম । স্থলজ ও উদজ তীর্থ সমুদয় বাহ্যায়ন পাপ 
বিনাশ করে? জন্মান্তরনঞ্চিত পাতক নাশে তাহাদের ক্ষমত। 
নাই। অতএব সংসার তারণের ছেতুভ্ত গুরুরূপ। জজম 

তীর্থ ই উৎরুষ । 

' বিজ্কুঃ কহিলেন, ছে নৃপোতম ! যারা শুক এই রূপে 
মছাত্বা চ্যবনের নিকট সমস্ত তত্ত্ব প্রকাণ করিয়।, বিরত 

হইল । রাজন! জঙ্গণতীর্ঘের অন্ুত্তমতা৷ বর্ণন, করিলাম । 
তোমার“রুল্যাণ হউক | তুমি অভিলধিত বর গ্রহণ কর । 
আছি তোমার প্রতি পরমপ্রীতিমান্ হইয়াছি। 
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বেণ কহিলেন, আমি রাজ্য ব1 অন্য কিছুই প্রার্থনা করি 
ন1। কেনন', সাংসারিক বস্ভ মাত্রেই নশ্বর । যাহার? 
নশ্বর বিষয়ের প্রার্থন। করে, তাহার) হতচিত্ত ও হুতজ্ভাঁন । 
আঁমি কেবল সশরীরে তোমার শরীরগ্রবেশে অভিলাষ 

করি। . হে জনার্দন ! যদ্দি বরদানে বাসনা হুইয়! থাকে, 
তাহ? হইলে, এইপ্রকাঁর বর প্রদান করুন। সম্মুদায় সংসার 
ধাহার পুকজ। করে, সমুদায় দেবত। ধাঁহার আন্গত্য করেন, 
সম্দায় বেদ ধাহার মহিম। গান করে, সমুদায় ক্রিয়। ষাঙ্বাতে 
অধিহ্িত হয় এবং সমুদ্র গুণ যাহাতে বিরাজ কারয়। 
থ!কে ঠ বিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, আত্মা আত্মা” 
বিধাতার বিধাঁত। এবং কারণের “কারণ, সেই পরমসত্য 
পরমদেব পত্িতপাবন আপনাকে ত্যাগ করিয়, যাহার] 

ক্ষণবিনশ্বর অনার বিষয়ের অভিলাষ করেঃ তাছার1 সুবর্ণ 
ফেলিয়৷ ধূলিযুষি সংগ্রহ করিয়। থাকে । আমি জানিয়! 
শুনিয়া কিন্ধপে তাদৃশ অসদ্ ব্যাপারে .গ্রবৃত্ত হুইব। 
অতএব আপনি ভক্ত ও অনুগত আমাকে বুথ] প্রলোভিত 
করিবেন না। 

বিষ কহিলেন, রাজন্! অগ্রে রাজুর ও অশ্বমেধাদি 
যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্নাদি ুখেলাধন দান সহকারে ষজন কর; 
পশ্চাৎ আমার শরীরে প্রবেশ পূর্বক সুখী ও বিতসস্তাপ 
হইবে । এই বলিয় ভগবান্ নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অস্তর্ধান 

করিলেন । তদার্শনে মহামতি বেণ দেবদেব নাঙ্কায়ণ কোথায় 
গেলেন, বারংবার এইপ্রকার চিন্ত। করিতে লাণিলেন। 
অভিমত বর লাভ করিয়া, তীহার অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত 
হুইল । 

২২৪ 



অধ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় 

: ব্যালদেব কহিলেন, দেবদেব বিকুণ এইরূপে জঙ্গমতীর্থ 
সকলের সদ্যগ্রত্যয়কাররু বিবরণ এবং সর্ধপাপবিনাঁশক 

পরমপবিত্র ধর্থাখ্যান কীর্তন করিলে, নরপতি বেণ কি 
করিয়াছিলেন, বর্ণন করুন | 

্রন্মা কহিলেন, জগৎপতি জনার্দিন নৃপশ্রেষ্ঠ বেণকে 
বলিলেন, রাজন! তুমি অশ্বমেধ দ্বারা উপাদন! ও দাঁন 
সকলের অনুষ্ঠান কর |. হে মছামতে ! দান করিলে, ব্রক্" 
হত্যাদি পাতক ও নারকী' প্রত ভূতি সুঘোর গতি সমস্ত বিন 
হয়। এই জন্য দানের প্রশংসা! হইয়া! থকে ! দান 
করিলে, চতুর্বর্ণেরই সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ছে সতম! এইজন্য ধর্শোদেশে দান কর! রিধেয়। যে 
ব্যক্তি আযাকে উদ্দেশ করিয়া, যাদ্বশ ভাবে দান করে, 
আমি তাহার তাদ্রশ ভাব পুর্ণ করিয় থাকি। অগ্রে খবি- 
গণের দর্শন করিয়!ঃ তোমার পাতক বিনষ্ট হউক? পশ্চাৎ 
আমার নিলয়ে গমন করিবে ! এই বলিয়। হ্বধীকেশ অস্ত- 
হ্বিত হইলে, নৃপোভ্ম বেণ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, চিন্তা 
করিতে ,লাগিলেন ॥ অনস্তর তিনি নিরতিশয় আনন্দিত 

হইয়া, মহাত্মা পৃথথকে আহ্বান পূর্বক সুমধুর বাক্যে কছি- 
লেন; বস! তুমি আমাকে পাতক হইভে মুক্ত ও মদীয় 
বংশ উত্তবন্প করিলে । আমি পাপ পরম্প্রার অন্থষ্ঠান 
পূর্বক এই বংশ বিনষ্ট করিয়াছিলাম ; তুমি স্বকীয় গুণে 
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ইছা! প্রকাশিত করিলে । আমি সার্থক তোমার পিত! 
হইয়াছিলাম। লোকে যেন তোমার মত সৎপুত্রের প্রার্থম। 
করে। তাহ হইলে, তাহাদ্দের পিতৃনাম সার্থক হুইবে। 
যাহা হউক, আমি অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বার! যজ্ঞপতি জনার্দনের 
আরাধন! ও বিবিধ দানানুষ্ঠান পূর্বক তদীয় প্রসাদে বিু- 
লোকে গমন করিব । অতএব তুমি অত্যত্তম হজ্ভীয় সামগ্্রী- 
সস্তার আহরণ ও বেদপারগ মহাভাগ ব্রাঙ্গণদিশকে আমক্ণ 

কর। এবং অন্যান্য কর্তব্য সকলের যথাযথ অন্থন্ঠান 
কর। বস! পাপের স্যক্ষাৎ কল অন্ুতাপ। আমি এত- 

দিন ৫ষ পাপমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়া, বুঝা জীবন নষ্ট 

করিয়াছি, ভা? স্মরণ করিয়1, বাঁর পর নাই অনুতাপ হুই- 

তেছে। আর যাহাতে এইএকার হূর্নিবার অন্তর্দাহের 
গুরুতর যাতন। সম্হা করিতে না হয়, সত্বর তদন্ুরূপ বিধান 

করিয়া, পুত্রক্ৃত্য সম্পাদন কর । তোমার গ্রলাদে সশরীরে 
আমার বিবুঙ্গলোক লাভ হউক । আমি আর এই পাঁপদেছে 
পাপলোকে ক্ষণমাত্র থাকিতে অভিলাধী নহি । ভাবির 

দেখিলে, ইহাতে সখের 'লেশমাত্র নাই। প্রত্যুত, সংসারে 
বন্ধ হইলে, বথ। সুখের জন্য অনবরত পাঁপপরম্পরার অন্থু- 
ষ্টান করিয়াঃ অনন্ত নরকঘ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে» যাহাতে 
আর কোন কালেই উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ' বলিতে কি, 
ভোমার হ্যায় সৎপুত্র না থাকিলে আমার ন্যায় অসৎ 

পিতার নিস্তারমার্গ একেবারেই রুদ্ধ হইয়। থাঁকে |. 

মহাত্মা বেণ এইপ্রকার আদেশ করিলে, ধর্থাত্ম পৃথু 
পিতার সন্তষ্টিজন্য তত্ক্ষণাৎ সমদায় সম্পাদন .করিলেন। 

তখন ৰেণ সেই প্ররিয়স্কর পুত্র মহাত্মী পৃথুকে প্রিয় বাঁকে 
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কছিলেন, বৎস ! রাজার পাপে রাজ্য বিনষ্ট হইয়।! থাকে; 
ইছণ যথার্থ কথা । দেখ, পাপাজ্ম। আম] দ্বার] সমুদায় 
লোক প্রায় ধর্দমবর্জর্িত হইয়াছে । লোকের দ্বেষ হিস 

প্রভৃতি কুগ্ররত্তি সকল নিরতিশয় বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। 
কাহারও আর প্রায় সৎ্কাধ্যে মতিগতি লক্ষিত হয় ন।। 

অতঞেব তুমিই ধশ্মান্ুসারে ইনার শীলন কর। ফলতঃ, 

আমার আর নশ্বর ও পাঁপবনুল এঁছিক এশ্বর্যযে অভিলাষ 
নাই, যে এশ্বর্য আমার ত্বর্খঘার ও মোক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া- 
ছিল। আমার ইছ!। বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, একমাত্র 
পরমপুরুষ বাসুদেব ব্যতিরেকে আর কেহুই প্রভু হইতে 
পারে না। অতঞএৰ আমার বথা কর্পিত প্রভুত্ব লাভে 
আর কিছুমাত্র কামনা নাই | তুমি স্বভাবতই বিবিধ মহা 
গুপের আধার । গুণী ব্যক্তিই রাজপদের উপযুক্ত পাত্র ॥ 
বিশেষতঃ, তুমি রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজালোকে 
সুখ ও সৌভাগ্যের সীম! থাকিবে না । 

মহামতি বেণ এ্রেইপ্রকার কহিলে, ধর্াত্বা পৃ উত্তর 
করিলেন, মহারাজ! লিতা থাকিতে পুত্র কখন রাজপদের 
অধিকারী হইতে পারে না। অতএব আপনিই রাজ্য 
করুন এবং বিবিধ দিব্যমান্থৃষ তুছ্ল্লভ ভোগ সমস্ত ভোগ ও 

বন্ছতর যজ্ঞান্ুষ্ঠান পুর্ববক ভগবান্ বানুদেবের উপাঁনন! 
করুন ॥ আমি আপনার আদেশ পালনে নর্বদ। কাঁয়মনে 
নিযুক্ত রহিব। যে পুত্র যথাবিধানে পিতার সম্তোষলাধন 

ও আড্ভা পালন করে, ভাহারই জীবন লার্থক হুইয়! থাঁকে। 
অধিকন্ত, লোকে যেজন্য পুত্রের প্রার্থনা করে, পুত্র ঘদদি 
কিয়ৎপন্রিমাণেও তাহার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহ! 
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হইলে, তদ্দ্রারাই পুত্রের পরম পুরুষার্থ লব্ধ হুইয়৷ থাকে । 
অতএব আমি কখন রাজপদ গ্রছণ করিব না ।; আপনার 

আদেশ পালন করিয়, সর্বথ। জীবন সার্থক ও ন্বর্থঘার মুক্ত 
করিব । তিনি সেই জ্ঞানভৎপর মহাভাঁগ পিতাকে প্রণাঁম 
পূর্বক এইপ্রকার কহিয়া, ধন্ুর্বাণ গ্রহণ করত সমুদয় সৈম্া- 
দিগকে কহিলেন, তোমর। লর্ধত্র ঘোষণ। কর; কেহ যেন, 

আর পাপপথে প্রবত না হয় । যে ব্যক্তি ন্রপতি বেণের 
আজ্ব! লঙ্ঘন করিক্না, ভ্রিবিধ কর্ম সহায়ে পাপের অন্থঠান 

করিবে, সে ব্যক্তি দণ্ডার্থ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় 
নাই। অতএব সকলে দান ও যজ্ঞ দ্বার! জগৎপতি জন1- 
দিনের উপানন। করঃ সত্যপথে ও ন্যায়পথে সর্বদ! 
বিচরণ কর 3 দ্বেষ হিংস। রোষ অভিমান বিসজ্জন কর- এবং 

প্রদ্রোছ ও পরপরিবাদপরিহ্ার কর। তিনি এইপ্রকার 

শিক্ষা প্রদান পুর্ববক ভূত্যগণের উপরি রাঁজ্যভার নিক্ষেপ 

করিয়, তপন্যা নিমিত্ত তপোবনে গমন করিলেন । তথায় 

সমুদায় দোৰ পরিত্যাগ, ইন্দ্রিমগ্রাম সংযত ও শতবর্ষ 
আহার ত্যাগ পুর্র্বক কঠোর তপশ্চরণ সহকারে পিভামহ 
ব্রন্মাকে সন্তু করিলেন। ব্রহ্মা প্রনন্ন ও পাক্ষাৎকারে 

আবির্ভূত হইয়া, সন্সেহ বাঁক্যে কহিলেন, বৎস পৃথে ! 

তুমি কিজন্য তপস্ত! করিতেছ ৭ কারণ নির্টেশে কর । পুতু 
কছিলেন, মদীয় প্রীতিবর্ধন পিতা। সম্মুদায়.দোষ বর্জন 
পুর্ববক অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘ্ার। বান্ুদেবের আরাধনা! করিবেন । 
আপনি তদীয় অভিলধিত সাধন করুন; আর, যে ব্যক্তি 

আমাদের'রাজ্যে পাপানুষ্ঠান করিবে, *দেবদেব জনার্দন 

হরি-অদৃষ্ট মহাচক্র দ্বারা সেই নরাধমের মস্তক ছেদন ও 
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সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন । ফলতঃ, যে ব্যক্তি মম, কর্ম 
ও বাক্য দ্বারা পাঁপাঙ্থুস্ঠানে প্রত হইবে, লোকে যেরূপ পদ্ম- 
পত্র অনায়াসেই দলন করে, তগবান্ বাসুদেব তন্রপ তদীক় 
শির ছেদন করিবেন। হে শ্ুরেখবর! আমি আপনার 
নিকট এইগ্রকার বর প্রার্থনা করি। হে দেবেশ! যদি 

বরদানে অভিলাব হুইয়! থাকে, তাহা হইলে, প্রসর হুইয় 
তথাবিধ বর প্রদান করুন। হে চতুর্ম,খ! আমি কেঁবল 
ইহাই প্রার্থন! করি। ইহাই আমার মুখ্যকাঁমন' | আপনি 
এঁ কামনা পূরণ করুন আঁমার,আর অন্য বরে অভিলাব 
নাই। কেননা, আপনার প্রসাদে ও অন্ুগ্রছে পার্থিব 
কোন বিষয়েই আমার কোনরূপ অভাব নাই। আমার 
নিশ্চয় প্রতীতি আছে, পুণ্য দ্বারাই সংসারস্থিতি বিহিত 

হয় এবং পাপ দ্বার! তাহা ব্যাহত হুইয়! থাকে । ষে রাজার 
রাজ্যে পাপের প্রসার বৃদ্ধি হয়, তিনি সমুদয় প্রজালোকের 
সহিত আপনাকে অনন্ত নরকে পাতিত করিয়া থাকেন । 

তাহার বংশপরম্পর। চিরকালের জন্তা অধঃপতিত হয়। 

পাঁপ যেমন আশু ধংস বিধাঁন করে, এরূপ আর কিছুতেই 
নহে! পাপের কল অবশ্যাস্ভাবী | কোন কালেই পাপের 
পরিহার নাই। পাপ করিলে, দেবভাঁরা অসন্তষ্ট ও দৈব 
প্রতিকূল হইয়াঃ ততক্ষণাঁৎ সর্বনাশ প্রেরণ করেন। এরূপ 
সর্বনাশের কোনপ্রকার প্রতিকার নাই। পিত! আমার 
এবিবয়ের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। তিনি পাপে মলিন হইয়া, 
প্রায় অধঃপতিত হইয়াছিলেন ৷ ভগবান্ বাঁনুদেবের প্রনাঁদে 
তাতে কথঞ্চিং পরিহার পাইয়াছেন। আমি এইজন্য 
প্রার্থনী করিড়েছি, মদীয় রাজ্যে ষেন কোন কালেই পাপের 
বশ 
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পদ্দপরিগ্রছ না! হয়। তাছা' হইলে, প্রজাঁলোকের অধঃ- 
পাত অপরিসার্য্য ও অপ্রতিকার্যয হইবে । . | 

. পিতামহ ত্রক্ষা নরপতি পৃত্ুর এইপ্রকার উদার ও. 
রমণীয় বাগ্বিন্তাসে পরম গ্রীতিষান্ হইয়া, য্বডুমধুর রুচির 
বাক্যে কহিলেন+ বন পৃথ্চু! যাছার। পাঁপকে সাক্ষাৎ ম্বত্যুর 
হ্যায় তয় করে এবৎ ঘুর্ভিমান্ অধঃপাতের ন্যায় দুরে প্রি- 
হার করে, আমি তাহাদের প্রতি সর্বদাই সন্তষ্ট। বলিতে কি, 

তপস্যা, দান ও যজ্জাদি দ্বারাও আমার তদ্বৎ সন্তোষ সমুৎ- 
পন্ন ছয় না। ভগবান্ নারায়ণ পুণ্য লহায়ে ষে সৃষ্টি বিধান 
করেন, পাপে তাহ? বিনষ্ট হুইয়। থাকে । ঘুণ যেরূপ বংশ 
নিঘিত করে, পাঁপ তেমনি আত্মাকে জর্জরিত ও স্বর্মঘার 
রুদ্ধ করিয়। থাকে । পাপের শথশর হইলে, অলম্মনীর 
সথশর হয়। যেখানে অলক্ষমীর বাস, নেখানে দেবতার! 
কখন অধিষ্ঠান করেন না; দেবতার! ত্যাগ করিলে, এক- 
মাত্র অকল্যাণ অথবা অধঃপাত আশ্রয় করিয়া থাকে এবং 

বিবিধ নরক প্রাহ্ছভুতি হয় । এই জন্য পাঁপাত্মার মুক্তি- 
লাভ সর্ধতোভাবে অলস্ভব ও অতিমাত্র অলীক হুহয়াছে। 

বন! তুমি যের” ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ ঃ তোমার এই বাক্যও 
তন্রপ সকলের শ্রেষ্ঠ। লৌতাগ্যবশতই তোমার ঈদৃনী 
শুভরুদ্ধে উপস্থিত হুইয়াছে |” সকলেই যেন.ভোমার ন্যায় 
এইপ্রকার কল্যাণময়ী বিশুদ্ধ মতি লাভ করে? তাহ! 

হইলে, সংলারে কখন পাপের প্রসার জন্য পরিভাপের 
প্রবেশ হইতে পারিবে ন'॥ বলিতে কিঃ অদ্য আমি তোমার 

ঞঈ হছিতকর। প্রার্থনায় যেরূপ সন্তুষ্ট -ছইলাঁম, তোমার 
বিশুদ্ধ উপাসনায় সেরূপ এ্রীতি জন্মে নাই । অতঞ্্ৰ তোমার 
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অভিলধিতস্সিদ্ধি হইবে, তাছাতে অগণুমাত্র সংশয় নাই। 
অধুনা, তুমি স্বরাজ্যে গমন করিয়া, যথারীতি প্রজাশালন 

কর। আমার প্রনাদে ও ভগবানের অস্গুম্ছে তোমার 

রাঁজাযসম্বদ্ধির কোনকালেই ক্ষয় হইবে না ফলতঃ, যেখানে 

পুণ্য, সেইখানেই ভগবতী কমল নিত্য বিরাজ করিয়! 
থাকেন | এই বলিয়া আদিদেব কমলযোনি তত্ক্ষণ/ৎ 

অস্তষ্িত হছইলেন। পুরু চকিত হুইয়, ইতস্ততঃ নাঁতি- 
প্রাসন্ন হৃদয়ে তদীয় গমনপন্থু! দেখিতে লাগিলেন। অভিমত 

বরলাভ করিয়া, তাহার মন যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে 

দিতামছের অন্তর্ধানে তদ্রেপ অপ্রসন্ন হইল । তিনি এই- 

প্রকার হর্ষবিধাদে আহ্ছন্ব হইয়' রাজ্যে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 

রাজকার্য্যে প্ররভ হইলেন এবং পিতামছের আদেশানুনারে 

যথাবিধানে প্রজালোকের শানন করিতে লাখিলেন | তাচ্ছার 

নৃবিছিত শাসনগুণে সর্বত্র মৌভাগ্যলম্বদ্ধির সাতিশয় বদ্ধি 

সম্পন্ন হইল; লোকের সৎপ্রবৃতি সন্ধুক্ষিত হুইন্গ ? সৎকার্ষ্যে 

মতি ধাবমান হুইল; পাপচিস্তা, পাঁপব্যৰছার ও পাপকথ। 

একবারেই তিরোছিত হুইল? ধর্্ানুষ্ঠান ও পুণ্যানুষ্ঠানের 

ভূয়নী শ্রীরৃদ্ধি হইল; কেহই আর পাপ করে না? কেছই 

আর মিথ্যার ছন্দাংশে বিচরণ করে নাঠ ন্যায়মার্ণও লত্য- 

মার্গ গ্রনারিত ছইয়! উঠিল । এই রূপে মহা মনা পৃথ্ুর আজ্ঞ! 

প্রবর্তিত হইলে, লোকমাত্রেই লদাঁচার ও দানভোগের নিত্য 

অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তদীয় প্রসাদে ও প্রভাবে 

ধর্শের লমুদায় বিশ্বই তিরোছিত হইল। 
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সুভ কহিলেন, অনন্তর মহা ভাশ্ন পৃ পিতা আদেশে 

তদীয়প্রীতিকাম ও ন্বর্ঘকাম হইয়া, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান 
জন্য বিবিধ বিচিত্র ও পবিত্রতর সামগ্রীসস্তার সংগ্রহ 
করিয়া, নানাদেশনিবানী শান্দ্রপারগ জ্ঞানপারগ ব্রাঙ্গণ- 

দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন্। পৃর্ুর পিতা বজ্ঞ করিবেন 

শুনিয়া সমুদায় পৃথিবীর লোক পরমপুলকিত হুইয়া, একে 
একে তথায় সমাগত হুইল । পৃথুর গুণে শত্রু মিত্র কলেই 
বশীভূত ছিল সুতরাং, কেহই কোনবূপে যজ্ঞবিদ্বের 
হেতৃভূত হুইল না| প্রত্যুত, সকলেই স্বতঃ পরতঃ তাহার 

অচ্ছিদ্র নিম্পীদন জন্য কায়মন নমাছিত করিল।- এইরূপে 
সমুদায় নুলম্পন্ন হইলে, মহাত্! বেগ শুভ মুহুর্তে অশ্বমেধ 
যজ্ত সমাধান পুর্বক ভগবান্ নারায়ণের উসাসন। ও যজ্ঞান্তে 

লমবেত ব্রাক্ষণদিগকে নামাখিধ দান করিলেন । : ব্রা্মণ 

ভিন্ন অন্যান্য যে সকল লোক প্রার্থী হইয়া, আগমন করিয়।- 
ছিল, তাছারদগকেও আশাতিরিক্ত ধনদান ছার পরম সস্তুষ্ট 

করিয়া, বিদায় করিলেন । ফলতঃ, যে যেরূপ আশ! 
করিয়া, মেই যজ্ঞে সমাগত হয়, সকলেরই: বাঁন! পুর্ণ 

হুইয়াছিল। কেহই বিমুখ হইয়। প্রত্যাগমন করে নাই। 
এইরূপে তিনি যথাবিধানে যজ্ঞ-ষ্ঠান, পূর্বক সশরীরে 
বৈষ্ণবলোকে গমন করিলেন । তথায় বিণুর সছিত নিত 
কাল বাণ করিতে লাগিলেন। এইপ্রকাঁর ,অপামান্যযত্ব 
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সম্পন্ন সালোক্য লাভ বশতঃ তদীয় আত্ম। যার পর নাই 
নির ভিত প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রাদি অমরগণ নরপতির সদৃশী 
অনন্যন্গলভ লিদ্ধ দর্শনে একান্ত বিস্মিত হুইয়! তদীয় পুত্র 
মগ্থাভীগ পুর্ুর প্রণংসাগানে বিশ্বনংলার প্রতিধানিত করিতে 

লাগিলেন। এ প্রতিধ্কনি প্রবল বেগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত 

হুইয়া উঠিল? ন্বর্ মর্ত পাতালাদি সম্ভুদায় ভুবনে পৃথ্থুর 
পবিত্র নাম নুবিশ্রগত হুইল । তিনি পৃত্রগণের দৃষটাস্ত- 
স্থানীয় ও পুণ্যাত্মাগণের আদর্শভুত হইলেন ! তদীয় কীর্তি- 
ক্তোম অনন্ত আকারে অনন্তকাল বিরাঁজ' করিতে লাগিল । 

তোমার নিকট নরপতি বেণের সম্্দায় চরিত্র বর্ণন 
করিলাম । এই চরিত্র পরিকলন করিলে: সম্ুদায় পাপ 
বিনষ্ট ও সকল দুঃখ বিগলিত হয়। অতএব পবিত্র ও 
শ্রদ্ধান্বিত হুইয়1, সরল চিন্ডে মহাতআ্াগণের চরিতপরম্পরা 

পরিকলন কর] বিধেয় । তদ্দার! আত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষ 

লাভ হয়, তাহাতে লন্দেহ নাই। মস্থাভাগ গুরু এইরূপে 
পৃথিবী শানন ও ত্রিভুবনের সহিত তাহার .দোহন করেন । 
প্রজাগনণ তদীয় পুণ্য ও ধর্খনিষ্ঠকশ্ন দ্বার। যারপরনাই 
সুখী ও স্বস্থ হুইয়াছিল। তিনি পিতারন্যায়পৃত্র নির্বিশেষে 
তাহাদের অন্ুরঞজন পুর্ববক দ্বিতীয় চত্দ্রের ন্যায়, সর্বলোক- 
প্রথিভ অতুল খ্যাতি লাভ করেন। লোকে তীহাছুক দর্শন 
রুরিলে, লাক্ষাৎ অভীষ্ট দর্শনের হ্যায়, পরম প্রীতি অন্থুভব 
করিত । কাহারও প্রতি ভাঙার বিরাগ খ] বিদ্বেষহিল না |: 

তিনি শক্রর প্রতি মবিশেষ ক্ষমা! প্রদর্শন করিয়া, স্বকীয় 

অসামান্য চিন্বোন্নতির পরিচয় প্রদান. করিতেন? তাহার 
রাঁজ্য বাসন ব্যক্তিমাত্রেই আপনাকে স্বর্গবামী বোধ করিয়া) 
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তদীয় অলোকমাঁমান্ট অস্তলভ গুণ সকলের অপার গৌরব 

ঘোষণ1.করিত। তিনি অসামান্য পুণ্যবলে পিতাকে, আপ- 

নাকে ও প্রজাদিগকে পরম পবিত্র করিয়াছিলেন ? স্বয়ং 

নারায়ণ কমলার সহিত তাহার সান্নিধ্য আশ্রয় করিয়], তিদীয় 

স্ুখসম্বদ্ধির উপায় উদ্ভবন ক€রয়াছেন । 
সত বলিলেন, খবিগণ ! আপনাদের নিকট যাবতীয় 

জঙ্গমতীর্ঘই কীর্তন করিলাম | সমুদয় তীর্থ অপেক্ষা! পুত্র- 
ভীর্থ শ্রেষ্ঠ । দেখুন, বেণ টবষ্বদেষী ও সর্বধশ্্নবছিক্কত 
হইয়াছিল । তাহার পাপের অবশেষ ছিল না? তজ্জন্থয 
তাহার অধঃপাত গু আনন্ন নরকবাঁনস অবশ্যস্তাবী হইয়াছিল । 

কিন্তু সে পুত্ররূপ তীর্থ স্থায়ে পরমবিশুদ্ধ ও নিফলুষ হুইয়া, 
প্রমপদে অধিষ্কিত হুইল । অথব, সৎপুত্রর্ূপ পরমতীর্থ 
প্রাণ্ত হইলে, পুর্ববপুরুষমাত্রেই উদ্ধার প্রাপ্ত হুইয়! থাকেন । 
মহাত্মা! পুত্রের জম্মমাত্রেই' পিতার খণমুক্তি. সংঘটিত হয় 
তাহাতে সঙ্দেহ নাই । পুত্র বৈষ্ণব হইলে, পুর্বপুরুধগপের 
উদ্ধারপ্রাপ্ডির কোন অলস্তাবন! নাই! অধস্তন বংশপর- 
স্টরাও মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে । পুত্র হরাআ্মা বা কু্বভাঁব 

হইলে, পৃর্বজ পিতৃগণ মগ্ন ও অবসন্ন হয়েন। এবং ব্যাঁকুল 
ও অভিভূত হুইয়া, বারবার ঘোরতর নরকপরম্পরায় 
পতিত হইয়! থাকেন। অধস্তন বংশ সকলেরও এইপ্রকাঁর 
বিসদৃশী দশ! সংঘটিত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তি'যেরূপ কুপ্রব 
বার! সম্তরণ করিতে গিয়। মগ্ন হয়, তন্জরপ পিভা' কুপুত্র 
দ্বারা অন্ধতমসে মগ্ন হুইয্। থাকেন | পুত্র সঙ হইলে, বংশ- 
গৌরবরৃদ্ধি, পিতামাতার সুখ উজ্ত্বপ, আত্মীয়গণের হাদয়ো- 
চ্ছ ন ও কুলদেবতার। যাঁর পর নাই প্রসন্ন ও অভিমুখীন 



৬০৬ পদ্মপুরাণ | 

হুয়েন। এবং পুত্র অসৎ হইলে, বংশের কলঙ্ক+ মাতৃগর্ভের 
ধিক্কার, পিতৃবীর্্যের স্বগুগ্মা, আত্মীয়ণের অপরাথ ও কুল- 

দেবভাঁগণের অগ্রাদ প্রভৃতি বিবিধ অনভীফটদর্শন হইয়া 
থাঁকে। এইজন্য লোকে সৎপুত্রের প্রার্থনা! করে । বরং 

গর্ভআব হওয়।. ভাল, বরং ন1 জম্মান.ভাল, বরং জন্মিয়াই 
সৃত্যু হওয়। ভাল, তথাপি কুপুত্র হওয়া ভাল নছে। কুপুত্রের 

পিতা হুইয়! বাচিয়। থাকাও যার পর নাই বিড়ম্বন। ও 

অনৌভা্য, সন্দেহ নাই । শাস্ত্রকীরেরণ, কুপুত্র পুত্রই নে 
নির্দেশ করেন। কুপুত্র সাক্ষাৎ অগ্নি ও মুর্তিমান্ মহানরক। 

তদ্দারা পিতা মাতা সর্বদাই দগ্ধ ও পরিতপ্ত হুইয়৷ থাকেন। 
কাহারও বংশে যেন কুপুত্রের জন্ম না হয়। দেখুন, পুত্র 

বংশে জাঁতমাত্রে পিতামহগ্ণ চিন্ত! করেন, এই পুত্র কি 
বৈষ্ণব হুইয়। আমাদিগকে উর্ধলোকে নীত করিবে । যে পুত্র 
পিতামহুগণের এই চিন্তা সফল করে, তাছারই জন্ম সার্থক। 
এইপ্রকার সার্থকজন্ম। হওয়! ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য । 

খবিগণ । আপনাদিগের নিকট পরমোঁৎকুষ্ট জঙ্গমতীর্থ- 

কথ। কীর্তন করিলাম । অধুনা, স্থাবর তীর্থ কীর্ভন করির, 

শ্ববণ করুন। উহ শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ বিগ্ললিত 

'হয়। ভগবান ব্যান প্রনন্ন হইয়া, মদীয় পিতাকে আমার 

সমক্ষে যাহা! উপদেশ করেন, আমি পরমসমাদূত হইয়া, 
আপনাদের নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিব। 
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লোমহর্ষণ কহিলেন, ভগবন্ ! ভীর্থসম্বন্ধে আমার ধর্খব- 
২শয় আছে। তজ্জন্য আপনার প্রযুখাৎ শ্রবণ করিতে 

অভিলাষ হইতেছে । হে ব্রহ্গন্! ইক্দরিয়গ্রাম সংযম পূর্বক 
যে ব্যক্তি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল প্রাপ্তি 
হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক$ তীর্থ সকল লোকের মুক্তিজন্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তৎসমস্ত পরিচর্যা করিলে, নিশ্চয়ই 
কামন! সিদ্ধ হয়। এই জন্য আপনার নিকট সবিশেষ 
শ্রবণ করিতে ওঁৎস্ক্য জম্মিতেছে । আপনি সমুদায় তত্বার্থে 
হুপপ্ডিত, বেদবেদাঙ্গের পারদশীচ জ্ঞানবিজ্ঞানাদিতে 
সুনিপুণ, এবং সর্বজ্ঞতা ও সর্বদর্শিত প্রভৃতি গুণরতু সকলের 

মহাসাগর শ্বূপ। প্রাচীন তত্তবে আপমার ন্যায় পরম 
বিশ।রদ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন! এবং জঙুদায় বিশ্ব হুস্তামলকবৎ 
দর্শন করেন। আপনার তপোবল ও ধ্যানবল উভয়ই 

অনামান্য । আপনার ম্যায় বক্তা, উপদেষ্টা, ব্যাখ্যাতা, 
যিমির্ণেত' ও মীমাংসানিপুণ দ্বিতীর লক্ষিত হয় না। আপনি 
বেদ নকলের বিভাগ করিয়ীছেন | সেইজন্য লোকের তাছা। 
জ্ঞানবিষয়ের গোচর হছইয়] থাকে ! আপনি তত্ব সকলের 
যথাযথ মীমাংন! করিয়াছেন, সেইজন্য লোকে তাহা বোধ- 
গম্য করিতে পারে । ৪ 

ব্যাস কম্িলেন, মহাভাগ । যাহ! খব্বিগিণের পরম 
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আশ্রয় * সেই তীর্কল কীর্তন করেব, অরছিত হুইয়। শ্রবণ 
কর । যাহার হস্ত, পদ ও মন সুলংষত, নেই ব্যক্তিই বিদ্য', 
তপস্তা, কীর্তি ও তীর্থ কল লাভ করিতে পারে । যেব্যক্তি 
প্রতিগ্রহুপরাস্মুখ, নিভ্যসস্তষ্$ঠ পবিত্র, নিরহঙ্কার ৩ 

নিয়মশীলঃ সেই ব্যত্তিই তীর্ঘকল লাভ করিতে পারে । 
যে ব্যক্তি কলহুশুন্য, আবলম্বনশূন্য, লঙ্ঘ।ছার, জিতেন্দ্রিয় ও 

সর্বদোষবিস্বর্জধিত, মেই তীর্থকল লাভ করিতে পারে । 

যে ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্', ক্ষমাশীল, নিক্ষপট।, 

নিরীহ ও নিরুদগ্র, সেই তীর্থ ফুল লাভ করিতে পারে । 

যাঁছার অভিমান না, ওুঁদ্ধত নাই, ক্রোধ নাই, ছিংসা নাই, 
এবং বিদ্রোহে প্রবৃত্তি নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্ঘকল লাভ 
করিতে পারে। যাহার আকার ও স্বভাব পর্বভোভাবে 

নির্মল এবং মন ও বুদ্ধি সর্বধু। বিমার্ভির্ত, লেই ব্যক্তিই 
ীর্থকল লাত করিতে পারে । খাবিগণ বেদনকলে যথাক্রমে 
বহুতর যজ্ঞ নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহলে'কৈ তাহাদের 

যেরূপ কল লব্ধ হয়, তাছাও যথাতত্বব উপদেশ করিয়াছেন | 

হে মহামতে ! যজ্ঞ সকল বহুপকরণসম্পন্ন ও বহুল সামগ্্রী- 
সস্তারে বিনিষ্পন্ন হইয়! থাকে । দরিদ্রে ব্যক্তির নাধ্য নহে, 
তৎ সমস্ত সম।ধা! করিতৈ পারে । রাজা, খাষি ও ক্চিৎ 

কোন কোন মন্গুষ্য ভাছাঁর অন্তন্ঠানে সমর্থ হয়। অতএব 
দরিদ্রে . পুরুষ শারীরিক চেষ্টায় যে বিধির অন্থসরণ 
করিয়াযজ্জের লমান পুণ্যকললাভ করিতে পারে, শ্রবণ কর। 

হে সুতিনন্দন! তীর্থ সকল এরূপ যজ্ঞের লমান | যে সে 
ব্যক্তি তাহার ফল লাভে সক্ষমহয়। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র 
বিশেষ নাই 1, অধুনা তীর্থ নকলের নাম ও পরিদর্শনকল 

নি চল এ সদ সপ 
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. শ্রবণ কর। পুফ্ষর নামে ভুবনবিখ্যাত তীর্থ আচ্ছ 
রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, নিদ্ধগণ, লাধ্যগগ, খন্ধর্গণ 
ও অগ্গরোগণ এই পুক্ষরে নিত্যকাল সন্নিহিত. আছেন । 

তথায় দেবগণ, দৈত্যগণ ও প্রধান প্রধান ত্রাঙ্মণগণ তপো- 
সুষ্ঠান পূর্ববক লাতিশয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ছে মহাভাগ ! 
পিতামহ ব্রহ্মা দেব ও দানবগণের সহিত লহ্মিলিত 

হুইয়, পরম প্রীতি লহুকারে তথায় অবস্থিতি করেন । নুর 
ও খবিগণ নেই পবিত্র পুফধর তীর্থে পরমসিঞিনহুকত 
নিরতিশয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। যাঁবতীয় দেবত। ত্রিবন্ধ্য 
তথায় সন্নিহিত হয়েন। তাহার মেবা করিলে, মহাপাতক 
সমস্ত সুর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিগলিত হয়। এবৎ 

জ্ঞানের উদয়ে পরম নির্তির হ্যায় অতিমাত্র পুণ্যের সঞ্চার 
হুইয়৷ থাকে । এ পুক্ষর স্বর্গ ও অগবর্গের ছার স্বরূপ; 
ধর্ম ও সত্যের বিলানগুহপ্বরূপ এলং জয় ও সম্বদ্ধির অক্ষয় 
আধার স্বরূঞগা। এইজন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তীর্ঘরাজ 
বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন। এ নাম পৃথিবীতে 
সর্বত্র বিখ্যাত । তথায় ষথাবিধানে অভিষেক পুর্ববক পিতৃগ্ৃণ 
ও দেবগণের অর্চনা করিলে, অশ্বমেধ্যজ্ঞের ফলপ্রা্ডি পুর্বক 
্রন্মলোকে পুজিত হওয়! যায়! যে ব্যক্ত তথায়. গমন এক- 
মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার ব্রহ্মদদনস্থিভ পরমলোক 

লকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তথায় শাক; সুল্ ও.কল 
দ্বার স্বয়ং জীবিকা নির্বাহ করিয়া, শ্রদ্ধী ও অনন্ুুয়। সহকারে 
ত্রাঙ্গণকে সেই শাক, মুল ও ফল গরদান করে. তাহার অশ্ব- 

মেধযজ্ঞ সর্শ বিচিত্র কল লাভ হয়? ছে সুতনত্ম,! 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শুদ্র খে কেছ নেই 
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ভীথে স।ন করিলে, কখন কুষোনিভে নিপতিত হয় না| 

বিশেষতঃ কার্তিক মাসের পুর্শিমাতিথিতে ষে কেহ তথায় 
গমন করে, তাহা রই ব্রন্মনদনস্থ পরম অক্ষয় লোঁক সমস্ত 
লাভ ছইয়া থাকে, তাহাতে লন্দেহ নাই। ক্ৃতাগ্জলি হুইয়+, 
ভক্তি ও শ্রদ্ধাগূর্বক দন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে পুর তীর্ঘের 
স্মরণ করিলে, তাহার সমুদায় তীর্ঘে অভিষেক জন্য ফল 
হয়। হে পুক্কর! তৃমি সমুদায় তীর্ঘের শ্রেষ্ঠ, এইজন্য 
স্বয়ং দেবরাজ তোমার নাম তীরধ্রাজ রাঁখিয়াছেন । 
পিতামহু স্বয়ং দেবরাজের এবিষয়ে অন্থমোঁদন করিয়াছেন 
তোমাতে সমুদায় ভীর্থঘের অন্তর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
এইজন্য তোমার অন্তর নাম তীর্ঘলর্ব। সমগ্র বেদ জ্ঞান- 
পর্বক অধ্যয়ন করিলে, যে ফল, তোমাতে আন করিলে, 

লেই ফল-প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । সমুদায় বজ্ঞের যথাযথ 
অন্ুষ্ঠান করিলে, যে ফল, তোমাতে অভিষেক করিলে; 

তাদৃশ কল প্রাপ্তি হইয়। থাকে । সমদার ক্রর়াঁযোগ লমাধ' 
করিলে, ষে ফল, তোমাতে অবগাহন করিলে, তদন্গুরূপ ফল 

প্রাপ্তি হুইক়্া থাকে। এবং সমুদয় তীর্ঘে স্নান করিলে 
যে ফল, একমাত্র তোমাতে অভিষেক করিলে, তাহার সমান 

বা অধিক কল লাভ হুইয়! থাকে । তোমাতে আসান করা 
দুরে থাক, তাহার কণ্পন। করিলেও, মন্ুষ্যের ছরিত সমস্ত 
দুরিত হুইয়! থাকে । যে ব্যক্তি তোমার স্মরণ করে, তাহার 

অক্ধর্মরণ 'জন্য বিচিত্র ফল লব্ধ হয়| হে মহাভাগ ! এই 
ৰপ বিধানে সায়ৎ প্রাতঃ প্রয়ত হইয়া, শ্রদ্ধ। ও প্রীতি 
সৃহকারে পবিত্র মনে তীর্থরাজের স্মরণ করিতে হয়। স্ত্রী 
ব? গ্ুর্রধ জন্ম প্রভৃতি যে পাপ করে, পুফরে সানমাত্র তাহ 
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ক্ষালিত ছুইয়। যায় ৷ স্বয়ং ব্রহ্ম! ইহ উপদেশ করিয়ছেন । 
ভগবান্ মধুস্ুদন যেরূপ দেবগণের আছি, ছে স্ুত! পুর 

সেইরূপ সমুদয় তীর্থের আদি বলিয়! উল্লিখিত হুয়। যে 
ব্যক্তি নিয়মশীল ও পবিত্র হইয়া, দ্বাদশ বহুসর তথায় বাস 
করে, সম্ুদদায় যজ্ঞের কল লাভ ও ছরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি 
হুইয়া৷ থাকে, সংশয় নাই । পুর্ণশতবৎুনর অগ্নিছোত্র বিধান 
করিলে যে কল, একরার কার্ভতিকী পুরিমায় পুক্ষক্ধে বান 

করিলে, নেই কল লাভ হুইয়। থাকে, স্বয়ং আদিদেব এই- 
প্রকার উপদেশ করিয়াছেন । পুরে গমন করা ভু্ষর, 
তপস্তা কর] হুষ্ষর, দান করণ ছুফর, এবং বাস করাও অতি- 

মাত্র ভুফর। ইন্দ্রিয় গ্রমঙ্গয়পুর্বক নিয়মান্ুলারে তথায় 
দ্বাদন্দবর্ধ বাস করির়!, পরে তাস প্রদক্ষিণ করত জন্ুমার্গে 
গ্রবেশ করিবে । জন্ুমার্গে গমন করিয়। পিতৃগণ ও দেব- 
গণের উপানন। করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের কল লাত ও বিঝু্- 
লোকে গতি ছইয়া থাকে । দেবতা ও খবিগণ এই জন্ু- 
মার্গের পুজা করেন । তথায় পবির হুইয়।, নিয়মাস্থুলারে 
নান, দান ও পুজ। করিবে । বেব্যক্তি তথায় পথ্গ্রান্ি 
উপৰাস করিয়খ, বষ্ঠরাত্র পারণ করে? মে অবিচলিভ নিধি 
প্রাপ্তি হয়, এবং কোন কালেই তাহার ছর্গতি ছয় ন..! 

জন্ুমার্ণ দর্শন করিয়!, তুপ্তীলক আশ্রমে গন করিবে । 
এ আশ্রম যাঁর শর নাই পুজিত, বিখ্যাত ও শুদ্ধলম্পন্ন । 

তথায় প্রবেন্ন/ পুর্বক তত্রত্য পুণ্যনলিল। আআোতশ্বভীতে 
অবগাহন করিলে, ভুর্গতিনাশ ও ত্রক্ধষলোকে পু'জ। প্রাপ্তি 

হুয়। | টু 
তথা হইতে অগন্তনরে গমন ও অবগাহন পৃর্বক পিতৃগণ 

২২৩ 
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ও দেবগণের পৃজ। এবং ত্রিরাত্রি অনশন করিলে, বাজ- 
পেয়র যজ্ঞের ফল লাত ছয় । মহর্ষি অগস্তয তপোবলে এই 
সরোবরের বিনিশ্াণ করেন । এইজন্য তদীয় নামে ইহার 
নামকরণ হুইয়াছে । যে ব্যক্তি তথায় গমন করিয়1? শাক ব। 

কল মাত্র ভক্ষণ করে, তাহার কৌমার লোক লাভ হয়া 

স্বয়ং ভগবান জনার্দন অগন্ত্যের প্রতি প্রীতিমান হইয়া, এই 
সরোবরে আন করিয়াছিলেন | তিনি সান করেন বলিয়া 
ইহার অন্যতর নাম বসছুনর । 

অনন্তর কণ্রাশ্রমে গমন করিবে । এই আশ্রমে সাক্ষাৎ 
লন্মমীর বাস এব সর্বলোকের পূজিত । এই জন্য ইহার নাম 
ধ্র্ধারণ্য । ইন্থাতে প্রবেশ করিলে, সম্ু্ণায় কাম ফল 

লাঁভ হুইয়া থাকে । এইজন্য কেহ কেহ: ইহাকে কামদ 
বলিয়া উল্লেখ করেন। তথায় প্রবেশ মাত্র সমুন্ধায় 5রিত 

দুরিত ও পরম পুণ্য সমীধা হয়। যেব্/ক্তি আহারসংযম 
ও নিয়মবন্ধন পূর্বক এঁ আশ্রমে পিতৃগণ ও দেঁবগণের গৃঁজা 
করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের পৃণ ফল লাভ করিয়া, চরমে স্বর্গে 
অধিরোছলন ও অমরগণের সাত আমোদ অনুভব করিয়। 

থকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই |: 
অনপ্তর তাহা! প্রদক্ষিণ করিয়া, যযাতিপতনে গমন 

করিবে । মহারাজ যযাতি এই তীর্থের প্রতিষ্ঠ করেন 
ঞ্রেধং পরেই স্থানে তপশ্চরণপূর্ধবক শরীর পা করিয়া, স্বর্গে 
অধিরূঢ হয়েন। এইজন্য ইহার নাম যযাটাঠিপতন বলিয়। 
সর্কলোকে বিখ্যাত হইয়াছে | কেছ কেহ বলেন, তিনি স্বর্ট 

হু্টতৈ এই স্থানেই অঙ্টকাদি পুণ্যশীল সমবায়ে নিপতিত 
হুয়েম এবং পুনরায় তাহাদের পুণ্যবলে উদ্ধার' লাভ করিয়া, 
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দেবরাজের সান্নিধ্যে গমন করেন । এই জন্য উচ্ছার নাষ 
বষাতিপতন হইয়াছে । তথায় প্রফেশ করিলে, পতিত 

ব্যক্তিরেও পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্তি হয় । 0 
অনন্তর ইক্ড্রিয়চয় জয় পূর্বক মহাকাল তীর্থে 'গমন 

করিবে । দেবদেব মহাদেব মহাকাল নাম ধারণ পুর্ববক 
তথায় সর্ককাল সন্িহিত আছেন এবং দর্শকদিগকে অভীষ্ 

ফল প্রদান করিয়?, অর্থ! -ক্ৃতক্তার্থ করেন। ভগবান্ 
ভবানীপতির এইপ্রকার নান্নিধ্যবশতঃ এঁ তীর্ঘের. মহাকাল 
নাম প্রতিহত হইয়াছে । যেব্যক্তি তথায় আন, দান ও 
জপাদি অনুষ্ঠান করে, তাঁহার তৎুলমস্ত অক্ষয় ফল প্রসৰ 

করিয়। থাকে । নে চিরকাল পাশুপতনামক পরনপাবিজ্র 

লোকে বান ও. অক্ষয় আমোদ অনুভব করে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই! ৃ 
অনন্তর কোটিতীর্থে গমন করিবে । কোটি তীর্থের 

সমবায় বশতঃ ইহার নাম কোটিতীর্থ হইয়াছে । কেহ কেছ 
বলেন, এই তীর্থে গমন করিলে, কোটি গুপণকল লাভ হয় £ 
এইজন্য উহ্হার তাঁদুশ প্রসিদ্ধ নাম করণ হুইয়াছে। তথায় 

প্রবেশমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্ধি 
তথায় গমন করিয়া, বিছিত বিধানে পিতৃদেবের পুজা! করে? 
তাহার কোন্্লেই হুর্গতিভোগ হয় না । 

অনস্তর তথ! হুইতে ধর্ম্ত্ঞ পুরুষ তগবান্ উমাঁপতির 
পবিত্র স্থানে গমন কর্ধিবেন। এঁস্থানের না ভদ্রেবট। 
উহা! লোকক্রয়ে বিখ্যাত, পুঁজিত ও অভিমত । তথায় 

এ্রবেশ পুর্ব্বক ভগবান ঈশানের পুজ! করিলে, পোলছত্- 

দানের কল লাভ হয়; এবং মহাদেবের প্রনাদে গাণপত্য 
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প্রাপ্তি হুইয়৷ থাকে । এই তীর্থ দেবী ভগগবতীর স।তিশয় 
প্রীতিভাজন । তিনি:প্রসন্ন হইয়া, ইহার -পরিচারকদিগকে 
অসুলভ. সৌভাগ্য প্রদান করেন ।, 

. তথা! ছইতে পুণ্যকাম পুরুষ রিনার নর্্মদ:- 
নদীতে গমন করিবে । তথায় পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পপ 

করিলে, 'অঝ্নিষ্টোৌম ষজ্ঞের কল লাভ হছয়। এই নশ্মদ! 
অভিমাত্র পরিত্র ও যারপর নাই শুভপ্রদ। এই জন্য ইভার 

অন্তর নাম দেবনদী। কেহ কেহ বলেন, ইহার তুলনায় 

অন্যান্য আোতশ্থিনী সকল তৃণীক্কুত ও উপহনিত হুইয়। থাকে, 

এই জন্য ইহীকে নর্্মদা। বলে । তথ হইতে দক্ষিণসিন্ধুতে 
গমন করিবে । তথায় ব্রহ্মচারী ও জিতানন হইয়া, আন, 

দাঁন ও পৃজা করিলে, অগ্নিষ্টোৌম যজ্ছের ফল. লাভ ও স্বর্গ 
প্রাপ্তি ভইয়! থাকে । দেবন্ধণ ও খাধিগণ এই ভীর্ঘের 
সবিশেষ প্রশৎসা করেন । অনস্তর চর্মণুতীর্ঘে গমন করিবে ॥ 
তথায় রন্তিদেবের আদেশান্ুরূপে জিতেক্দ্রিয় ও নিয়ত 
হুইয়া,-অভিষেক করিলে, জ্যোতিষ্টোমের ফল লাত হুইয় 

থাকে। অনস্তর ধর্শজ্ঞ পুরুষ হিমালয়গ্রন্থুত অর্ধ, ভীর্থে 

গমন করিবেন | হে মহামতে ! পুর্বে এই স্থানে পৃথিবীর 
ছিদ্র ছিল। এঁ ছিদ্রযোগে পাতালভুবনে যাতায়াত 

হইত । সিদ্ধ ব্যতিরেকে আর কাহারও তাহাতে প্রবেশ 
করিবার ক্ষষত! ছিল না । তভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় ঘে আশ্রম 
স্থাপন করেন, তা ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত: ও ল।তিশয় পু'জনীয় । 

এ আশ্রম অদ্যাপি বিরাজমান হুইতেছে |" তথায় এডক 
রজনী বাস বা! উপধাস করিল, গোলহত্রদানের কল লাভ 
ছয় ।. বশিষ্ঠের অসামান্য তপঃ প্রভাবে তত্রত্য তরুলতাগণ 
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নকল খতৃতেই ফল কুহ্ছম প্রলব করে । এঁ সকল ফল 
অস্বতের ন্যায় সুন্বাছ এবং কুনুম সকল পারিজাতের হ্যায় 
নিরতিশয় লুগন্ধি। ভগবান্ বশিষ্ঠ যে আলনে উপবেশন 
করিয়া চরাচরবিধাতা পরমদেবতার ধ্যান ও উপাঁলনা 
করিতেন, অদ্যাপি তাহার লোপ, হয় নাই। কিন্তু সিদ্ধ 
পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যে ভাহছ। দেখিতে পায় না ক্কচিৎ 

দিউ্মাত্রে দৃষ্টিগোচর হইলে, তৎক্ষণাৎ মায়ার হ্যায় ও 
ছায়ার ন্যায়, আদৃশ্য হইয়! থাকে। 

অনস্তর তধ। হইতে লিপি তীর্ঘে গমন করিবে । তথায় 

সান করিলে, একশত লবৎুস। কপিল দানের কল লাভ হয় । 
পরম নিদ্ধ মহর্ষিণণ সবিশেষ ভক্তি ও অক্ুত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে 
তাহার পরিচর্যা করেন। অনস্তর ধর্খাজ্ঞ পুরুষ লোৌক- 
বিশ্র্ত প্রভানতীর্ধে গমন করিবে । যে স্থানে স্বয়ং স্থতা- 
শন নিত্য সন্নিহিত আছেন । এই অনিলসারখি অগ্নি 
দেকগণের স্বখ স্বরূপ । তাহার সান্ধ্য বশতঃ প্রভাসের 

নিরতিশয় মছাত্বা বর্ধিত হইয়াছে । পুর্বে ভগবান্ 
বাসুদেব এই স্থানে আত্মীরগণের সহিত বিবিধ ক্রিয়াষোণে 
প্ররুভ হয়েন; তদবধি প্রভান দেবগণের পরমগ্রীতিস্থান্ 
ও বিহারক্ষেত্র হইয়াছে । এবং তদবধি স্বরং কমল" 

প্রভানে পরম সম্মদ্ধিরূপে সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন । 
শুচি ও জিতেক্দ্রিয় ইয়া, এই তীর্থবরে স্মান করিলে, 
অগ্নিষ্টোম'ও অভিরাত্র হজ্তের কল প্রাপ্তি হয়। এবং 

বিষুলোকে বিশুঃর সহিত বান ছইয়। থাকে! | 
তথ হইতে সরন্বতীসাগরলজমে গমন করিবে? এই 

সক্ষমন্ষেত্র যার পর মাই পবিত্র ও বিচিত্র ভাব বিশিষ্ট | 
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পুরাণে ও অন্যান্য পবিত্র শাজ্স সকলে ইছার সবিশেষ 
প্রশংস। ও মাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া! যায় । ধবিণাণ ও লিদ্ধ- 

গশ শ্রদ্ধা গ্রীতিলহকারে 'ইছার পরিচর্যযা করেন । এবং 
প্রধান' প্রধান দেবগণ সর্ধদ! ইছার সান্ধ্য যোগ বাসন! 
করিয়া থাকেন । এই তীর্থে নন করিলে, সহআ গোদান- 
ফল লাভ করিয়', ন্বর্ধলোকে পৃজিত হুওয়? যার, তাহাতে 

অণুমাত্র সন্দেহে নাই? হছেন্ুুতসত্তম! পণ্ডিতগণ বলিয়। 

কেন, যে ব্যক্তি তথায় কান করে, সে অগ্নির হ্যায়, নিত্য 

প্রভাপরম্পর1 সহযোগে দীপ্যমান হুইয়! থাকে । তাহার 

কোন কালেই হুর্তি উপস্থিত হয় না । স্বয়ং দেবী সরস্বতী 
প্রসনন হুইয়া, তাহার স্থিরলৌভাগ্য বিধান করেন । 

তদনস্তর সলিলরাজ তীর্থে গমন করিবে । তথায় 
প্রধত চিত্তে সান করিয়1, ত্রিরাত্র উপবাসানস্তর পিতৃদদেব- 
গাণের তর্পণ কারিলে, চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভ। গ্রাহভূতি ও 
বাজিমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। জলাধিরাজ বরুণ দেব 

তথার সন্ত্রিছিত হইয়া, উপাঁনকগণের মনক্ষামনা পৃরশ ভাহ্য 

সর্বদাই অভিম্ুুবীন আছেন? তদীয় প্রসাদে অতুল 
সৌতাগ্যশী প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। 

তৎপরে বরদাননামক প্রনিদ্ধ তীর্থে গমন করিবে । এ 
তীর্থ নিরতিশয় ”।বিল্র ও মহ্থাকল বিধান করে । হে মহণ- 
মতে |. .মহার্ষ হূর্ধধাসা তগবান্ বাসুদেবকে এই স্থানে বর 

প্রদান করেন |: এই জন্য উহার নাষ বরদাঁন বলিয়! বিখ্যাত। 
চরাচরগুর নারায়ণ শ্রেদ্ধ1 ও প্রীতিপূর্বক বর গ্রহণ করিয়া! 
বলিয়াছ্ছেষ যে ব্যন্তি তথায় সান করিবে তাছার গে?- 
সুত্র কল লাভ ও বৈষ্ণব গতি প্রাপ্তি ছইবে | স্বয়ং 
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কমল! কোন কাঁলেই তাছাকে ত্যাগ করিবেন না । তাছার 
বংশপরম্পরায় অক্ষয় সম্বদ্ধি সস্ভোগ হুইবে, সন্দেহ নাই 1; 

তঙ্.পরে দ্বারবতীতে গমন -করিবে । এই দ্বারবতী 
ভগবান্ বাহ্ুদেবের সান্নিধ্য যোগ কোন কালেই পরিহার 
করে না । জিতেক্দ্রির হইয়া, তথায় প্রবেশ করিলে, বৈকুপ্ছে 
গমন করিয়া, অক্ষয় নির্বতি লাভ হুয়। অনস্তর তথ! হুহইতে 
পিগালকে গমন ও স্সান করিলে, বন্ছু সুবর্ণ প্রাপ্তি হয় । 

হে মহাভাগ ! এই তীর্থে অদ্যাপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত চিহ্ন 
লকল ও ব্রিশূলচিহ্নিত পদ্মসমুহ লক্ষিত হুইয়! থাকে | 
ভগবান্ ভবদের তথায় নিত্য সন্ত্রিহিত আছেন । তাহাকে 
দর্শন ও পুজা করিলে, গাঁণপত্য লাভ ও দেবী পার্বতীর 

প্রীতি লমুৎপন্ন হইয়া থাকে ! এবং চরমে উৎকৃষ্ট লেকি 
সকল সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

হে সত্তম! লিন্কুলাগরলজমে গমন করিয়], সলিলরাজ 
তীর্থে প্ররুত হইয়া আসান এবং ইক্জ্রিয়সংবমসহকারে' 
পিতৃগণঃ দেবগণ ও খবিগণের তর্পণ করিলে, স্বকীয় তেজে 
দীপ্যমান হইয়া, চরমে বারুণ লোক লাভ করিতে পার! 
যাঁয়। স্বয়ং খরুণদেব এই স্থানে সর্বদ। সম্িছিত আছেন। 
উপাসকগণ তদীয় প্রলাদে নিত্য অভীষ সম্ভোগ করেন £ 
ছে মহাঁমতে ! তথায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ 'শঙ্কুকর্ণেশখরের 

উপাঁননা করিলে এবং যযাবিধি দানাদি ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত 

হইলে; অশ্বমেধ জ্কের দশগুণিত ফল প্রাপ্তি হুইয়। থাকে, 
তাহাতে 'সংশয় নাই। অনস্তর তাছা। প্রদক্ষিণ করিয়া, 

ইক্দিয়জয়লহুকারে দ্দ্িদীনামক সর্বপাপপ্রমোচন স্ুবিখ্যাঁত 
তঁর্থে গমন ও যথাবিধানে কান করিবে । এই স্থানে ব্রহ্মা 
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দেবগণ নমবেত হুইয়$+ তগবান্ উমাপতির নিয়ত আরাধন! 
করেন। তথায় ভূতগপপরিবধত দেবদেব রুদ্রের দর্শন, 
ও পৃজা! করিলে, জন্মপ্রভৃতিনঞ্চিত বমস্ত পাক বিশলিত 
ও পরম পুণ্য নমাগত হয়| এবং চরমে রুদ্রেলোক লাভ 
হুইয়। থাকে । স্বয়ং নন্দী কহিয়াছেন, যাহার! তথায় গমন 
করিয়া, ভক্কিভরে কুদ্রেদেবের উপাসনা করে, তাহাদের 
গ্রহপীড়াতয় কোন কালেই প্রাহ্ুভূর্তি হয় না। হে মহা- 
ভাগ! তথাক্ লম্ব্দায় দেবগণের পরিপুজিত দ্রিমী প্রতিষ্ঠিত 
আছে। যে কেহ তথায় কান করে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
ভাগী হয়। পুর্বে পরমপ্রতাব ভগবান নঃরায়ণ দেব*ক্র 
অস্ুরগণের জয় ও নংহারপুর্বক এই স্থানে শৌচ বিধান 
করিয়াছিলেন। ততবার্ধ ইহার মাহাত্ম্যের সীমা নাই । এবং 
ততবধি যে কেহ তথায় গমন করে, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর 
পাতকপরম্পরায় অনায়াসেই পরিহার প্রাপ্ত হয়। 

অনস্তর ধর্মাজ্ঞ পুরুষ পরমপরিগণিত কন্ধারাতীর্থে 
সমাগত হুইবেন। তাহার দর্শনমাত্রেই যখন হয়মে ধ 
যঙ্ডের কলপ্রা্ডি হয়, তখন নান করিলে, কি হুয় বল। 
যা না। ছে মখামতে! নলিদ্ধশগ কহিয়াছেন, মনুষ্য 
প্রয়তচিত্ত ও জিতেন্ড্রিয় হইয়া; তথায় পিতৃদেবতার তর্পণ 
ও দানাদি অন্ধষ্ঠান করিলে, বিস্চলোকে পরম পুজা প্রাপ্ত 
হয়ঃ. তাহাতে. মন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান দেবগণ স্বস্ব 
পারিপার্থিক সমভিব্যাহারে শৌচলাভকামনায় প্রতিপর্বে 
তথায় সমাগত ও ভগবান বানুদেবের উপালনায় প্রবল 
হয়েন ॥ যে ব্যক্তি পর্ককালে তথায় গমন করে, তাছার 
সমস্থ .দেবপর্শন ফল প্রাপ্তি হুইয়৷ থাকে। ন্বয়ং পিতামহ 
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ঞেইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন । হছে স্ুুতনন্দন! তথায় 

বন্দুতীর্থ নামে অন্যতর তীর্থ আছে। এ স্থানে আসান ও 

পান করিলে, বসুন্দেবগণের সম্মান লাভ করা যায়। এবং 
চরমে বনুলোকের আধিপত্য প্রাণ্ড হইয়। থাকে | 

অনন্তর তথ! হইতে লিঙ্ধুত্তম নামে লুবিখ্যাত সর্বপাপশ 
প্রণাশন পরমপবিত্র তীর্ঘে গমন করিবে । তথায় অভিষেক 
করিলে, সদ. প্রচুর স্বর্ণ প্রাপ্তি ছয়! যেব্যক্তি প্রয়ত 

চিতে উত্তুজায় গমন করিয়া, যথাবিধানে পিতৃদেবগণের 
তর্পণ করে, সে পরম পুণ্য সঞ্চয় পূর্বক সর্বব! নিক্ষলুষ 
হইয়1, চরমে ব্রক্ষলোঁকে সমাগত হয়ঃ তাহাতে অণুমাত্র 
ংশয়'দাই। এই উত্তঙ্গার অন্যতর নাম ব্রন্ক্ষেত্র | প্রথিতি 

আছে, 'কোন এলদ্ধপুরুধ স্বকীয় অভীষ্টদেবতা পিভামছ 
ব্রক্ষার প্রীতিকাঁম হুইয়া, এই বিশুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভতদবপি ইহার নাম ক্রহ্ষতীর্য হইয়াছে । কেহ 
কেছ উল্লখিত হেতুবাদ বশতঃ . তাহার নাম সিদ্ধ- 
ক্ষেত্র র।খিয়াছেন। বিশ্বে দেবগণ এই লিদ্ধক্ষেত্রের 
অভিমাত্র পক্ষপাঁভী। তভীছারা তথায় নর্বদ। সন্সিহিত 

আছেন । 

অনন্তর নলিদ্ধগণের "সভিষত কুমারিকাশক্র তীর্থে 
ধীমন করিবে 1 এই স্থিন কুমারিকাগণ সবিশেষ শ্রদ্ধাসহ 
পুজ! দ্বারা দেবরাজ শতক্রতুর প্রীতিলাধন ও প্রলাদ ল'ভ 
করে। তদবধি উহ্নার তাদ্বশ নামকরণ হইয়াছে | এবং 
তদবধি কুমারিকামাত্রেই তথায় আ্বান করিয়।, স্ব স্ব অভীষ্ট 
প্রাণ্ত হুইয়া থাকে 1 কুমারিক? প্রদক্ষিণ করিলে, পঞ্চনছে 
গমন করিবে | ব্রতনিয়মসম্পন্ন ছইয়, শ্রদ্ধা সহকারে 

২২৭ 
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তথায় স্নান ও পিতৃগনের তর্পণ করিলে, পরমণুণ্য সঞ্চিত 
ও পঞ্চবজ্ঞের কল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 

তথা হঈতে ধশ্মজ্ঞ পুরুষ পরমোত্কুষ্ট ভীমাস্থানে গমন 
করিবৈন । ভগবভী ভীমাদেবী এই স্থানে নিত্য সন্রিছিত 

আঁছেন। তথায় প্রতিষ্ঠিত ষোনিভে অভিষেক করিলে, 
মনুষ্য দেবীপুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়, স্বয়ং ভীমাদেবী এরই প্রকার 
বর দান করিয়াছেন । এ্রেবং ভগবান ভবদেবও কহিয়।- 

ছেন, যে ব্যক্তি তথায় গমন করে? তাহার শত স্ছআ গোঁদান 

ফল লাভ হইয়। থাকে, তাহাতে সংশয় নাই ? 
তুপরে পরমপবিত্র গিরিকুর্জে গমন করিবে । স্বয়ং 

পিতামহ তথায় নিত্য সাক্ষাৎ সন্িছিত আছেন । “সাকার 

পুজা ও দর্শন করিলে, সহজ গোদানের ফল লাভ কর? 
হায় । এবং চরমে ব্রক্ষলোক প্রাপ্তি হুইয়। থাকে । আঅন- 
স্তর ভথ। হইতে সুবিনল বিমলতীর্থে নমাগত হুইবে। তথায় 
আসান ও পান করিলে, বাজপেয় ষজ্ঞের ফল লাভ হয়। 

'বিতন্ভায় সমাগত হুইয়1, ভক্তিপুর্বক পিতৃগণ ও দেবগণের 
তর্গণ করিলে, বাজপেয় কল প্রাপ্তি হুইয়। থাকে, এবং 
স্বর্মলোকে উপনীত হুইয়।, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বথাসুখে 

বিচিত্র বন্দনকাননন বিদ্বার কর। বায়। ভৎকালে সুররমণী- 
গণ সমভ্ভিব্যাথারে ক্রীড়া করিয়া চিদ্তবিনোদন করিয়। 
থাকেন এবং গন্ধর্বগণ স্ততিবাদ দ্বার! মহিমা ঘোষণা পুর্বক 
দ্বর্গরন্ধ প্রতিধনিত করে। এ 

' তৎ্পরে কাশ্মীর রাজ্যে নাগরাজ তক্ষকের অগ্ুুবিত 
নগণস্য ভীর্ধে গর্জন করিবে । তথার গমন করিলে, লয্মদায় 
পাতক বিশলিত ও কান করিলে, বাজ পের ফল লাভ হছইয়। 
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খাতকে | এ্রেবং চরমে বিষুখলোঁকে গমন করিয়া, পৃজিত হওয়া! 
যাঁয়। তথা হইতে ব্রির্লাকবিখ্যাত- পরধপবিভ্র অম- 
রাত্যে গমন করিবে। লম়দায় দেবণ এই স্থানে নিত্য 
সন্নিহিত আছেন, এই জন্য ইছাঁর নাম অমর | তথা 

পশ্চিম সন্ধ্যায় ষথাবিধি সান ও উপ্লাননা করিয়ণ, ভগবান 
সপ্তর্ধিকে বিছিত বিধানে চরু নিবেদন করিবে । পণ্তিতগণ 

এইপ্রকার চরুনিবেদনকে পিতৃগণের উদ্দেশে অক্ষয় দান 
কীর্তন করিয়া থাকেন । এই নিবেদিত চরু সহজ্ম অশ্বমেধ 

অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ও শ্রেযস্কর । চরু নিবেদন করিলে, পরঙ্গ- 
শুদ্ধি সমাগত ও অগ্নির হ্যায় পরম প্রদ্দীপ্তি সম্পন্ন ছইয়। 

থাকে এ্রেবং শরীরাবসানে অন্নিলোক প্রাপ্তি হয় । 

অনস্তর জ্িতোক্দ্রয় হুইয়?, কুদ্রোম্পদে গমন করিবে ॥ 
তথায় দেবদেব মহাদেবের উপাসনা করিলে, অশ্বমেধ ফল 

লাভ হয় । ভগবান্ ভবদেব সর্ধদা তথায় সন্ত্রিছিত আছেন । 
তাহার প্রসা্গে উৎকুষ্ট লোৌক সকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 
এব অস্ুলভ ভোগসম্বদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহাতে কিছু- 
মাত্র সংশয়. নাই! তৎপরে ব্রতাচারী ও সমাহিত হইয়া, 
মণিমান্তীর্থে গমন করিবে । তথায় ত্রিরাত্রি বাস করিলে, 
জ্যোঁতিষ্টোমষজ্তের ফল লাভ হয় । অনম্ভর ধর্মাজ্ঞ পুরুষ 
ভ্রিলোকবিশ্রগ্ত দেবিকাঁয় গমন করিবেন । 'হেম্ুতনন্দন! 
এইরূপ প্রথিত আছে, এই স্কানে ব্রাহ্মণগণের জন্ম কয়। 
তগবতী দেবীর সান্রিধ্য বশতঃ ইহার নাম দেবিকা হুই- 
পাছে । কেহ কেহ ইহাকে বেদ্দিক। নামে উল্লেখ করেন । 
পিতামছু ব্রহ্মার বেদি এই স্থানে প্রতিষ্ঠি গার ।॥ লেই 
জন্য ভাঁদৃশ নাম প্রলিদ্ধ হইয়াছে। 
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তৎপরে শুলপাণির ত্রিলোকবিখ্যাত স্থানে গমন 
করিবে । তথায় সান ভগবান ঞ্ঈশানের পুজা সংবিধান 
ও যথাবিধানে চরু নিবেদন করিলে, সমুদাঁয় কাঁঘন। সকল 
ও দেবলোকে পু'জ। প্রাপ্তি হইয়! থাকে । এইরূপ প্রথিতি 
আছে” ভগবান ভবদেব_ প্রিয়তম উমার সহিত প্রতিপর্বে 
তথায় আগমন করেন। তৎকালে বাবতীয় দেবতা, সিদ্ধ, 
সাধ্য, গন্ধর্ব ও অগ্সরোগণ এবং প্রধান প্রধান নিদ্ধ মহর্বিগণ 
সমবেত হইয়া, প্রীতি ও ভক্তিভরে সম্ত্রীক মহাদেবের 
আরাধনা করেন। এবং ধীাহার ষে অভীষ্ট লাভ করিয় 
থাকেন। তথায় রুদ্রদেবের কালনামক তীর্থ আছে। 
এ তীর্থ দেব ও খবিগণের বহুমত | এবং যার পর নাই 
পবিত্র ও প্রভাববিশিষ$ । তথায় বসান করিলে, ততক্ষণাঁ 
অক্ষয় লিদ্ধি লাভ হয়। এবং চরকে রুদ্রলোঁক প্রাপ্তি 
হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ও পুব্যহ্যাস এই সকল তীর্থে 
অভিষেক করিলে, স্বত্যুভয় পরিহ্ৃত ও অমরলোকে গতি 
হয় এবং অতুল নৌভাগ্/সম্ববি অধিগত হইয়া থাকে । পুর্বে 
দেবতার! একত্র সমবেত হুইয়, কেহ - যজ্ব, .কেছ যাজিক 
হুইয়াছিলেন। এইজন্য বজন ও যাজন নামে প্রনিদ্ধ হুই- 
রাছে। ন্বয়ং পিতাষহ ব্রহ্মা লোকনংগ্রহ নিমিত বালুর 
পিও দ্বার! পিতৃলোকের তৃপ্তিনাধন করেন ১ এইজন্য ব্রচ্ম-. 
বালুক নাম বিখ্যাত হুইয়াছে। দেব ও খবিগণ দেবিকা 
ভীর্থঘের প্রজা করেন। এঁ দেবিকা অর্থযোজন বিস্তুত ও 
পৃ্চযোজন আয়ত। শান্ত দেবিকার এইপ্রকার পরিমাণ 
উন্নিখিত হুইঘ্নাছে | দেবিকার সর্বত্রই পবিত্রভাব লক্ষিত হয় ৷. 
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দেবিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাক্রমে দীর্ধসন্তরে সমাগত 

হইবে | এন্থানে পুর্বে ব্রচ্মাদি দেবগণ, লিদ্ধাগণ ও মহ্র্থি- 
গণ যথাবিধি দীক্ষিত ও নিয়ততব্রত. হইয়া, দীর্ঘ সত্রের 
উপামনা! করেন । হে ধর্ম ! মহাঁফল দীর্ধসত্রে গমন- 
মাত্রেই রাঁজনুয় ও অশ্বমেধ বজ্ঞের তুল্য ফল লাত হুয়। 
স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যাহাদের কিছুই নাই, তজ্জন্য 
যাহার! কোনপ্রকাঞ্জ ক্রিয়াষোগের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না; 
তাহার! এই স্থানে আগমন করিলে, যথাভীষ্ট ফল লাভ 
করিতে পারে» তাহাতে জন্দেহ নাই | এ পবিত্র ক্ষেত্রের 
চতুর্দিগে অদ্যাপি যজ্ঞচিহ্ন সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
জিতেক্দ্রিয় ও প্রষত হুইয়া, তথায় প্রবেশ করিবে । কেন 
নী, অজিতেক্দ্রিয় অশুচি পুরুষ তাহার ত্রিসীমায় যাইতে 

সমর্থ হয় না৷ । ক্কচিৎ, সমর্থ হইলেও অভীষ্ট ফল লাভে 
বঞ্চিত হুইয়1 থাকে । 

তৎপরে' বড়বর্গ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম জয়পূর্ববক বিনশনে 
দীমন করিবে । যে স্বানে পুগ্যনলিলা সরস্বতী অন্তহ্তি 
হুইয়, মেরুপৃণ্ঠে প্রবাহ্তাঁ হইতেছেন। এেধং অবশেষে 
চমন ও নাশোজ্ডেদে দ্লশ্যমান হইয়াছেন £ চমসোক্ডেদে সান 

করিলে, নাগলোক প্রাপ্তি হুইয়৷ থাকে । ধ্রীমান্ পুরুষ 
উভয় প্রদেশেই সান ও তর্পণ করিবেন । তাহাতে লিতৃ- 
দেবতারা পরমতৃষ্ট ও স্বয়ং পিতামহ প্রসন্ন হইয়1 .থাতেন 
এবং চরমে পরমপদে অধিরূঢ হওয়। যায় | 

তশুপরে হেস্ুতজ! যেস্থানে পুফর সকল শশরূপে 
প্রতিচ্ছন্ন হইয়। আছে, সেই পরমছ্ল্লভ শশাঁপাঁন ভীর্খে 
লাগত ছইবে। তথায় প্রতি সংবৎসরে এঁ পুক্ষর সকল স্ব 
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স্ব রূপে লরন্বতীতে প্রানৃভূ্তি হয়। কার্তিকী পুর্ণমায় এ 
প্রকার স্বরূপ শ্রীকাশ সংঘটিভ হুইয়! থাকে । ছে মহা 
ভাগ! তৎকালে তথায় নান করিলে, মন্তব্য সদ্য শিবের 

হ্যায় অঞ্কয় ছ্যতি লাভ করে এবং গোসহত্র কল প্রাণ্ড 

হইয়। থাক, তাহাতে নন্দেহ নাই । দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষি- 

গণ এই শশপানের সাতিশয় প্রশংসা করেন । এবং 

উদ্াপতি মহেশ্বর সর্বদ1! তথায় লন্িছিত আছেন। দেবী 
ভগবতী ক্ষণমাত্রও তাছাঁর পার্থ পরিহার করেন না। &ই 
জন্য অন্যান্য দেবগণেরও সান্লিধ্যযোগ লক্ষিত হুইরা থাকে। 
স্বয়ং তগবতী বলিয়াছেন, এই স্থানে যাহার পবিত্র হইয়! 

সরল চিত্তে সান করিবে, তাছাদেরই শিবস্বরূপ প্রাপ্তি 

হইবে, সন্দেছ নাই। এই শশপান প্রদক্ষিণ করিয়। 

কুধারকণ্ছে গধন করিবে । তথার আহার সংযম ও নিয়ম 

সাধন পূর্বক অভিষেক করিয়া পিতৃদেবগীণের অর্চশায় 
নিরত হুইলে, গোসছজআদাঁনের ফল লাভ হয় 'এবং চরমে 

দিবা যোনি গ্রাপ্তি হইয়া থাকে; স্বয়ং কার্তিকের প্রসন্ন 

“হইয়া, এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। দেবী ভগবতী 

পুত্রপ্রীতির বশংবদ হুইয়, এবিষয়ে কার্তিকেয়ের অস্থু- 

মোঁদন করেন। তদবধি কুমারকণ্ঠের অতুল মাহাত্ম্য গ্রখ্য- 

পিত হইয়াছে এবং তদবধি দেব ও দেবীগণ সর্ধদ। তথায় 

যাতায়াত করেন। : 
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ব্যালদেব কহিলেন, ধর্মজ্ঞ সুতনন্দন! অনন্তর সম” 

হিত হইয়া, রুদ্রেকো্টাতে গমন করিবে | পূর্বে যেস্থানে 
এক কোটি খবি একত্র নমবেত হুইয়াছিলেন ॥ এঁ নকল 
তপোধন দেবদর্শনকামনয় পরমহ্র্যাবিষউ হুইয়া, আমি 
অগ্রে১ আমি অশ্রে গিরিজাপতি তবদেবকে দর্শন কন্পিব, 

বলিয়া, নিতান্ত সমুৎসুক চিন্তে এঁকান্তিক আহ্লাদভরে 
তথায় প্রস্থান করেন 1 তৎ্কালে খবিগণের আনন্দকোলী- 

হলে আকাশ পাতাল প্রতি্নিত হইয়াছিল! দেবগণ 

তাহা। দেখিবার জন্ত স্ব স্ব অনুযায়িক সমভিব্যাছারে প্রীতি- 
ভরে ত্বস্তরীক্ষে সমাগত হয়েন। খবিগণ তথায় উপ- 

নীত হইলে, যোজ্ঞেশ্বর রুদ্র ততক্ষণাৎ যোগ অবলম্বন 
করিয়া, সেই নিষতচিন্ত তপোধনগথণের শোকবিনাশ- 
কামনায় এককোটা রুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। এ সকল রুদ্র 

স্ুনিগণের পুরোভাগে অগ্নিষ্ঠিত হুইয়, পরম্পর্ আপনাকে 
পুর্বশ্রষ। বলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন । অমন্তর ভগবান 

মহাদেব পরমতেজন্বী খবিগণের প্রতি প্রীতিমান--₹ইয়া, 
এই বলিয়। সকলকে বর দিলেন, অদ্য প্রভৃতি আমার 
প্রলাদে তোমাদের ধর্রদ্ধি ও পুণ্যবদ্ধি হইবে এবং .অদ্য 

প্রভৃতি তোমাদের অক্ষয় লোকপরম্পর। অবিচ্ছিন্ন হুইবে। 
ছেসুতঙগ! শুণি হইয়া, সেই রুদ্রেকোটীতে স্বান করিয়া, 
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পি উদর আরাধনা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ 
বংশের উদ্ধার করিতে পারা খায় । 
তহুপরে প্রধত ও সমাহিত হুইয়', সরম্বতীনজমে সমাগত 

হইবে । এ লঙ্জম সর্বলোকবিখ্যাত ও পরষ পবিত্র । তথায় 
নিদ্ধগণ, লাধ্যগণঃ চারপ্খণ ও ইন্দ্রাদি অমরগণ একত্রে 

নমবেত হুইয়!, দেবদেব বানুদেব উপাসনা করেন । চত্র 
শুরু চতুর্দশীতে তথায় অভিষেক করিলে, নদ? বনু স্বর্ণ 
লাক হয় |: 

অনস্তর পরমগ্রশস্ কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে । তথায় 

গমনমাত্রে প্রাণিমাত্রেরই সমুদায় পাপবিশলিত হয় । অধিক 
কি, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে বাল 

করিব, এই প্রকার উল্লেখ করিলেও সম্ুদার় পাপ য্বক্ত হুইয়। 

থাকে । হে মহাঁমতে ! ধীমান্ পুরুষ তথায় সরস্বতী তীরে 
একমাস বাস করিবেন | ব্রন্ষাদ্দি দেবগণ, নিদ্ধগণ, খবিগণ, 

চারণগণ, গন্ধবর্ণঃ অগ্দরোগণ, যক্ষগণী, সুপর্ণগণ ও পন্নগ- 
গণ এই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সর্বদা! সমাগত ভ্য়েন 
এেই জন্য কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য /গৌরব সর্বত্র প্রথিত ছই- 

যাছে। ফলতঃ, কুরুক্ষেত্র নানাকারণে প্রথিত । মনেমনেও 

ইন্থার কামন1 করিলে, মহাফল লাভ, সমুদ্দায় পাঁপ বিনষ্ট ও 

ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হইয়। থাকে । পুর্বে এই স্থানে কুরু- 
পাগুবগণের ন্ুপ্রলিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়| এ যুদ্ধে উভয় 
পক্ষকে উপলক্ষ করিয়1, যে অফীদশ অক্ষৌছিণী শমনসদনে 
গমন করিয়াছিল, তগৰান্ বাসুদেবের স্তুপবিত্র দৃষ্টিপাতে 

তাহাদের সকলেরই উদ্ধার লাভ সম্পূর্ন হয়। তিনি এই 
সবদ্ধের শেবপর্যযস্ত তথায় অবৰস্থিতি .করিয়?, যুদ্ধ পতিত 
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ব্যক্তিগণের পুজ্জনীয় গতি বিধান করেন। ম্বৃত্যুনময়ে 
তন্দীয় স্বভাবনুন্দর বদনচন্দ্রম। দর্শন করিয়, ব্যক্তিমাত্রেরই 
অন্ত লাভ হইয়াছিল | অধিকন্তু, ভগবান জমদগ্রিতনয় 

সাক্ষাৎ জ্বলদগ্নিকণ্প পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে -প্রদীপ্ত হুইয়া, 

ক্ষত্রিয়কুল সংস্থার .করিয়া, তাহাদের রুধিরে যে পঞ্চহদ 

নিশ্মাণ করেন, সেই হুদপঞ্চক এই স্থানেই গ্রতিহিত আছে 
তাহাদের নাম সমন্তপর্চক বলিয়া সর্ধবলোকে বিখ্যাতি লভ 
করিয়াছে । পুণ্যললিলা খধিনদী সরস্বতী এই স্থানে 
প্রবাহিতা হুইতেছেন । এই সকল কারণে ইহার সবিশেষ 
মাহা'ত্ন্য ও পবিভ্রকারি ত। প্রখ্যাপিত হুইখাছে। 

তৎপরে মচন্রুক নামে মহাবল দ্বারপাল বক্ষকে অভি- 

বাদন করিয়?, .গোঁনহজ্র দানের কল লাভ করিবে । তর 

হইতে তীর্ধার্ধা পুরুব পরমন্ুখাবছ ৰিঞ্ুস্থানে গমন করি- 
বেন। যেস্থানে ভগবান্ বিষু্ নর্বদ। লন্নিছিত স্সাছেন। 
এই জন্ত উহ্থার অন্যতরু নাম ভুগোলোক ॥ ভগবতী কমল। 
স্বীয় পতি জগৎ্পতির এপ্রীতিকাম হইয়া, তথায় নিত্য অখি- 

ষ্ঠান করেন । তথায় অভিষেকান্তে ব্রিলোকভাবন হরির 

দর্শন করিলে, অশ্বমেধকল লাভ ও দেহাবসাঁনে বিঝুণলোক 

প্রার্তড হইয়া থাকে ; স্বয়ং পিতামছ কহিয়াছেন; ঘে 

ব্যক্তি মনে মনেও তথায় যাইব বলিয়। সংকপ্প.করেঃ তাহা- 

রও অভিমত সিদ্ধি সস্পন্ন ছয়, সেবিষয়ে কিছুমাত্র অন্দে 

নাই । এ স্থানে পুণ্যনলিল। জআোতস্বিনী সকল প্রবাহিত 

হইতেছে । খধিগণ ও নিদ্ধগণ তাহাদের অতিশয় শ্টোরব 

ও পূজা করেন? তাহাদের তীব্ভূমি পসর্বকালমনোহর ও 

লকল লোকের গ্তি বছন করে । 

৬২৮ 
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তথ। সইতে ত্রিভুবনবিখ্যাত পরিপ্লবে গমন করিবে 
এই পরিপ্রৰ দেবগণের প্রিয়ভূমিঃ লিদ্ধগণের প্রীতিস্থান ও 
খবিগণের পরমঅদ্ধাস্পদ। এখানে গমনমান্তরে অগ্নিষ্টোম 
ও অতিরাত্র যজ্জের. কূল লাভ হয় । জিতেক্জ্রির ও জিতষড়- 

বর্গ হুইয়।, অপাবর্থকাষনায় ইহুণর সেবা করিবে । তৎপরে 

পৃথিবীতীর্ধে সমাগত হইবে । লর্বভুতধাত্রী ধরিত্ৰী ই্ছার 
প্রতিষ্ঠা করেন । দেবলোকেও ইহার প্রখ্যাতি শ্য়মাণ 
হইয়া থাকে । : প্রথিতি আছে, পৃথিবী ইহার নির্বাণ পূর্বক 
পিতামহের কাশে 'অমাগত হইলে, দেবদেব কমলযোনি 
সর্বভূতের অন্তর্ধামিনী অনামান্য শক্তি সন্থায়ে বনুন্ধরার 
অভিপ্রায় অবগত হইয়া 'কহিলেন, বসে! যে ব্যক্তি 

তোমার প্রতিষ্ঠিত এ ভীর্ঘে গমন.করিবে, তাহার গোনহত্র- 

ফল লাত হইবে । আমি সর্বদ। দেবগণের সহিত তথায় 
সন্নিহিত থাকিয়া, উপানকগণের অভীষ্ট পুরণ করিব। 
তোমার নামে উহ্থার নাম প্রনিদ্ধ।' হইবে । পণ্ডিতশ্বণ 
কলিয়। থাকেন, গ্রতিপর্বে তথায় প্ুথিবীর যাবতীয় পুণ্য- 
ক্ষেত্র সমবেত হয় । দেবগণ তুকালে বনুন্ধরর প্রীতি- 
সাধন,দ্লন্য তবায় আগমন করিয়া১ ইতস্ততঃ বিচরণ করেন । 
তীহ্থান্দের শরীরসম্ুখিত শোভন গন্ধে চতুর্দিক আমে।দিত 
হয়। এ লময়ে সুগন্ধি মলয়ানিল ম্বহুমন্দ প্রবাহিত হইয়া! 
থাঁকে £ চক্দ্রের জ্যোতি নির্মল ও পরনন্থখস্পর্শ হয়; 
আকাশের “অপুর্ব এতিভা! প্রাহবভুতি হইয়! থকে | খাহাদের 
চিন্তব্বন্তি সংবতঃ ইন্জরিয়বর্গ বশীক্কৃত ও আত্মা পরমসমা- 

হিভত এবং বাছা নিস্পৃ নিরভিমান ও নির্লিপ্ত হইয়া, 
সর্বদা কায়মনে ভাগবান্ বানুদেবের নেবা করে, ভাদশ 



ভূমিখণ্ড | ৬২৯ 

শুদ্ধসত্ব লিদ্ধ পুরুষগণ এ সকল অজ পূর্ব অপূর্ব দৃশ্য ভোগ 
করিতে লক্ষম ৷ লামাহ্য মনু এতদিন দৃষ্টিতে তাহার 
দর্শনলাভ সম্ভব নছে |. জাঁমি শত শতবার এই তীর্ে 
শীমন করিয়াছি । দেবী বনুন্ধরণ ভানন য় অকপট 

প্রীতিভরে আমাদের'বহুন ও ঘপাতরণ করেন বলিয়ী শ্রেস্থান 
আমায় সাতিশয় “শ্রীতিকর। গৌতম, জাঁবালি, বশিষ্ঠ, 

বামদেব, শততপা', .সহুঅপাদ, জাতৃকর্ণি, লোমঞ্সা, ধোম্য, 
লোমপাদ, ধধ্যশৃঙ্গ, আয়োদখোম্য, অত্র, হারীত, শক্গুকর্ণ, 
বেদশিরা, স্বিষুর্ধা, বেদগর্ভ, শৌনক, শাভাতপ, এবং 
অন্যান্য খবিগণও আমার ম্যায় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও শুদ্ধি 
কামনায় তথায় সর্ধদ! গতায়াত করেন? পর্বসময়ে তথায় 
খশিলোকের, নিদ্ধলোকের ও দেবলোকের একত্র আবির্ভাব 

হুইয় থাকে, বলিলেও, অসস্ভব বা! অতুযুক্তি ছয় না। 
তৎকালে তথায় শোভাসয্বদ্ধির একশেষ উপাক্ছিত হয়, 
ক্রিরাযোগের চরমকাখ্টা লক্ষিত হয়, এব জ্ঞানযোগেরও 

চুড়ান্ত কক্ষা আবিভূতি হুইয়৷ থাকে । এ সময়ে তথায় 
স্নান করিয়?, দান, ধ্যান ও অঙ্চন1 করিলে, দেবী বসুন্ধরার 

প্রসাদে ও আদিদেব কমলযোনির অন্্রগ্রহে কোন কালে 

ছরবস্থাী ভোগ করিতে হয়না! হছে ভগবতি বন্ুুধাত্রি! 

তুমি জননীর হ্যায় আমাদের বহন কর, "এবং ঈশ্বরের 
হ্যায় আমাদের পালন কর। তুমি ন! থাকিলে, কেই ব! 

আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান ও অনুগ্রহ করিয়। বহন করিত। 
স্বয়ং ভগবান্ সর্বভূতের সুখ নিলয় বিধান জন্য বরাহু-রূপে 

অবতীর্ণ হইয়া, তোমাকে উদ্ধার ও স্থাপন করেন ) তদব্ি 
জীবগণ স্ুখসচ্ছন্দে বাম করিতেডে। ছে দেবি! ছে ভগব্তি 
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আমি সর্ধথা সুখবালের অভিলাষে ভোষারে নমস্কার 
করিতেছি + তুমি প্র্ূস হর, আমার কামন? পুরণ কর এবং 
আমার হ্যায় আমার লহুজনি ও 'সহন লী অন্যান্য জীবগণেরও 
বাসনা সফল কর। -এইপ্রকার উল্লেখ করিয়া, পৃথিবী 
দেবীর পুজা করিলে, অভিমত সিদ্ধি সমাগত হয়, ভাহাতে 
লন্দেহ'নাই । . 

তথ “হইতে শালুকিনীতে গ্রমন করিয়া, তীর্ঘলেকী 
ধীমান্ পুরুষ দশাশ্বমেথিকে অভিষেক করিলে, দশাশ্বমেধিক 

ফল লাভ কয়ে । নাগগণের প্রশস্ত তীর্থ সর্পির্দববা 
সমাগত হইলে, অগ্নিষটৌমের ফল লাভ ও নাগলোক প্রাপ্তি 
হুয় এবং কোন কালে সর্পভয়ে অভিভূতি হুইতে হয় না। 
পূর্বের নাগরাজ বান্গুকি পিতামহ ব্রহ্মার প্রীতিলাপন জন্য 
এই সর্পির্দবীরি গুতিষ্ঠা করেন | ব্রহ্ম! সম্ভষ্ট হুইয়? তছ্বপ- 
লক্ষে বক্ষামাণ বাক্যে বর দিয়! বলিয়াছিলেন নাগরাজ ! 

আমি প্রতিপর্বের তোমার এই প্রতিষ্ঠিত প্রদেশে সমাগত 

হইব অদ্যাবধি ইহার নাম নাঁগতীর্থ হইবে | যাহার? 
ঞ্খানে আগমন করিয়া, আানঃ দান ও ধ্যানানদ্দি করিবে, 

তাহাদের তৎসমস্ত অক্ষয় ফল প্রসব করিবে, সন্দেহ নাই । 

আমিও মতত তাঁহাদের প্রতি ও্রীতিমান্ থাকিব । অধুনা 

তুমি প্রস্থান করিয়1, দেবগণের ও আত্মীয়গণের কাধ্য সাধন 
কর 4 

অনন্তর ধরি পুরুষ ঘাঁরপালে গমন করিবে । তথায় 

এক ব্াত্রি বাস করিলে, গোঁনহজ্র ফল লাভ হইয়া! থাকে । 
তথা হইতে বিজিতেন্ড্রিয় ও প্রণযার্থী হইয়?, পঞ্চনদে গমন 

ও ক্ষোটিতীর্ঘে উপস্পর্শ করিলে, অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি হয় 
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এবং অস্বতীর্ধে সমাগত হইলে, মনুষ্য রূপবান্ হইয়! থাকে, 
তাহাতে ল্দেহ নাই! তদনস্তর ধর্মকামনায় পরম প্রনিদ্ধ 
বারাহুতীর্থে গমন করিবে । তগবান্ বিষু পুর্বে এই স্থানে 
বরাছরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । হে মতিমন্! তথায়: 
যথা বিধি সান করিস, তক্তি ও শ্রত্বানহকারে ভগবান্ বরা 
ছের স্তোত্রপাঠ-সহক্কত বিশিষ্টর্ূপ উপালনা করিলে, 
অগ্নিষ্টোমের ফললাভ ও বিকুদঞলোকপ্রা্ডি হইয়া থাকে । 
হে ভগবন্! হে আদিপুরুষ! ছে কমলাপতে ! তোমার 
মহিম। নির্ণয় কর] হুঃসাধ্যৎ এব চেষ্টাও অধ্যবসায় একান্ত 
ছরধিগম্য তুমি লোকমক্গলকামনায় আনায়াসেই ইতর- 
যোনি বরাহ রূপ ধারণ করিলে । সেই বরাহরূপী যজ্ঞ স্বর্গ 
তোমাকে নমক্কার । হে বরাহ! অনস্ত কোটি ব্রহ্ষা্ড 
তোমার লোমলযুহ, পাতাল তোমার পাদ, স্বর্দ তোমার 
মন্তক, আকাশ তোমার শরীরবিস্ত ত, চক্দ্র সূর্য্য তোমার 

হই চক্ষু, অগ্নি তোমার ' শরীরবিনিঃসৃত তেজোরাশির কণা- 
মাত্র, জগৎ্প্রাণ সমীরণ তোমার শ্বাস প্রশ্থীন,পৃথিবী তোমার 
কটিদেশ, ধর্ম তোমার নাভি, সত্য তোমার বক্ষ, শাক্তি, 
তোমার দীপ্তি এবং হ্যায় তোমার স্বভাব ; দয়, সেই 
অন্থৃকম্পা, ধু্টি, পুষ্টি, তুফি, খদ্ধি, জয়, বিজয়, কল্যাণতৎকাঁলে 
ক্ষেম, অভয়, ইত্যাদি তোমার চেষ্টা । তুষ্সিগু হুইলে, 
স্থিতিবিধান জন্য পৃথিবীর উদ্ধার করিফুদন গ্রহণ পূর্বক 
নমন্কার ! ছে আদিশুকর 1 ছে ষড্তঞপুরুপবিভত্র আয়তন্রূপে 

আমি পাপে তাপে জঙর্জরিত,-ও সৃতি 1 তথায় অভিষেক 
বিজ্রত, শোকে উ2খে ছিন্ন তিন হয় । .তৎপ্রে একহংসে 
দলিত ও বিচলিত এক" ও 
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ত্বদীয় পরষপবিত্র বিচিত্র তীর্থে শুদ্ধিকাঁমনাঁয় স্নান করি- 
তেছি, আর যেন আমাকে সংসাঁরনরকের কমি হইয়া, পরম- 
পাপ পরিবারের দান হুইয়!, এবং অন্ধ স্সেহ মমতাঁয় বিচালিত 
ও ব্যাহত হইয়া, ছর্নিবার যন্ত্রণ। সা করিতে না হয় ॥ হে 
মহ্ছাবরাহ ! তুমি মহামোহ্রূপ অন্ধকারের প্রদীগ্তড দিবাকর, 
হুঃখবিষাদ রূপ ছুরন্ত ব্যামোহের মুর্তিযান দিব্যোধ এবং 

পাপ তাপরূপ জীবন্মুতু;র সাক্ষাৎ অস্বতরস । তোমাকে 
বারংবার নমক্ষার করিয়া, আমি প্রয়তচিত্তে পুতমনে 

এঁকান্তিক ভাবে ত্বদীয় পবিত্র তীর্থবরে গাঢ় তর মগ্ন হইতেছি, 
তুমি আমাকে উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। হে আদিদেব ! 
ছে অনন্ত! আমি মারাপাশে বদ্ধ ও মোহজালে জড়িত 

' হুইয়? সংসার রূপ অপার সাগরে একাকী" অবসন্ন দেহে 

সম্তরণ পৃর্বক ষে যাতনাপরম্পরা ভোগ করিয়াছি এবং 

পাঁপীয়পী আশার হছুরভ্ত দাসত্বযোক্ত, বহন করিয়ণ যে 
আণ্তীস্তিক মন্পীড়। অনুভব করিয়াছি তোমার গ্রলাদে 

তৎসমস্ত যেন আমাকে পুনরায় আক্রঘণ না করে । আমি 

নেই ভয়ে পুত্র দারাদি সমুদায় সংসার পরিহার, বিবয় 

তাম্দ্সাদি সমুদায় বন্ধনছেদন এবং প্রীতি মমতাদি সাক্ষাৎ 
আমিওনকল বিসঙ্জন করিয়, তোমার পবিজ্র আশ্রয়ে মরণ 

ভূমি প্রন্ছাম্ণকুল হৃদয়ে সমাগত হুইয়াছি, তুমি ম্বভাবসিক 

কর। " «প্রদর্শন করিয়া, পতিত আমাকে, পরিতাঁপিত 

অনস্তর ধর্ম্জ্ত খামীকে ও হতভাগ্য আমাকে রক্ষা কর, 

এক রাত্রি বান করিচ্ছেতাগ্রলিপুটে অবনত মন্তকে বারংবার 
তথা! হইতে বিজিতেব্দ্িয় শুমি তথ্ারাই প্রসন্ন হইয়1, আমাকে 
ও ক্ষৌঁটিতীর্থে উপস্পর্শ করিলে, দেবদেব 1 ছে আদিদেষ। 

88045 ও 
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দারুণ সংলারপিপাসায় আমার শরীর শোব সম্ভুপস্ফথিত 
হইয়াছে |. সেইজন্য তোমার পরমপবিত্র পাদপদ্ঘ পরাগ- 
রেণু লেশ পানকরিয়?, জন্মের মত স্বস্থ ও শিবস্থ হইবার 
আশয়ে ত্বদীয় আশ্রয়ে সমাগত হুইয়াছি। আমাকে কপা- 
পুর্ববক রক্ষণ কর, রক্ষা কর। হে নাথ! হে অধিপতে ! যে 
তুমি অতীব গুরুতর পৃথিবীকে অনায়াসেই উদ্ধার করিয়, 
সলিলপৃণ্ঠে স্থাপন করিয়াছ, অতীবক্ষুদ্রভার ক্ষুদ্র আমাকে 
উদ্ধার কল্পিতে সেই তোমার আয়াসম্বীকারের সম্ভাবন! 

কোথায় ? আমি কেবল এই বিশ্বাসে ও এই সাহসে হুর্নিবার 
বিষাদ ভ।র কথঞ্চিৎ পরিহার করিয়, ত্বদীয় সকাশে লমাগত 
হুইয়াছি । তুমি আমাকে অনাথ জানিয়।, অলহায় জানিয়। 
ও পরমপাশশীল হুরাচার জ্বানিয়া, নিজগুণে উদ্ধার কন, 
উদ্ধার কর! হে গুণময় ! আদিবরাহু। তুমি ষেরূপে পৃথি- 
বীর উদ্ধার করিয়াছ, মেইরূপে আমাকে উদ্ধার কর। নতুবা 
পাপাত্মা আমার উদ্ধারের উপায়বিরহ। ইত্যাদি পবিত্র 
বাক্যে বরাছের স্তব ও পৃঁজী। করিয়'১ তথায়, অভিষেক 

করিবে । | 

অনন্তর ধর্শাজ্ঞ পুরুষ প্রমবিজয়শীল গোমতীর্থে সমা- 

বিষ্ট ছইবেন। দেবগণ এই স্থানে সোমপান করেন । সেই 
জন্য তাদৃশ নাম প্রপিদ্ধ হইয়াছে । তগবান্ চন্দমা! তৎকালে 
তাহাদের অগ্রণী হুইয়াছিলেন। তোমপান লমাপ্ড, হইলে, 
দেবগণ এক বাক্যে পিতামহের অস্থমোদন গ্রহণ পুর্বক 

কহিয়াছিলেন, অদ্যাবধি এই স্থান পরমপবিত্র আয়তন্রূপে 

লর্বত্র প্রপিদ্ধ ছইবে। হে মহামতে !* তথায় অভিষেক 

করিলে, রাজন্ুরযজ্ঞের কললাভ.হয়। .তত্প্রে একছংচসে 
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গমন করিষে 1 তথায় গমণযাত্রে গোলহুজদানের, পুণ্য 

সঞ্চয় এবং নিফলুষ হুইয়, পুণগুরীকষজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ছয়। 
তদনস্তর ম্ুঞ্জবট নামে মহাদেবের প্রণ্যাশরমে সমাথত 

স্থইবে। এই স্থান নিরতিশয় পুণ্যজনক।| স্বয়ং দেবাদি- 

দেব মহাদেব তথায় ন্বগণসমভিব্/াহারে নিত্য সন্নিছিত 

রিরাঁজ করেন । ইক্দরাদি লে'কপাঁলবর্থ শুভতিথিতে. সম- 

গত হুইয়।, তাহার উ শানন। করেন 1; তৎুকালে গন্ধর্গণের 
সুমধুর গীতধ্ধনির প্রতিধনি নাতিল্পষ লিদ্ধগণের শ্রুয়মাণ 

হইয়' থকে । এবং বিবিধ দিব্যবাঁদিত্রের বিচিত্র শব্দলহরী 
ইতস্ততঃ ব্যক্তাব্যক্তু বিচরণ করে । তৎকালে সেই স্থানের 
অভূতপূর্ব রমণীয়ত1 নহুল। প্রাছ্রভূতি হয়। তথায় একরাত্রি 
বন করিলে, গ্াণপত্যলাভ হুইয়! থাকে। তথায় ষে 

বিশালাক্ষী বযক্ষী প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তিনি ত্রিলোক- 
বিখ্যাত | তাহার উপাসন। করিলে, লম্ুদায় কামন। সুলম্পন্ন 

হয় । এই মুঞ্জবট প্রদক্ষিণ করিয়।, তীর্থসেবী মহামতি 

মানব পুক্ষরগণের সঙ্গমস্থলে অভিষেক ও পিতৃদেবগণের 
তর্পণ করিলে, কূতকুত্য হুইয়? হয়মেধষজ্ঞের ফল প্রাপ্ত 

হয়েন। , ূ 
তদনন্তর তিনিন রাম্হদে গমন করিবেন । শুনিয়াছি, 

ভগবান্ পরশুরাম অনামাম্ত বীর্যযবলে ও অতিমাত্র প্রদীপ্ড 

তেজঃ নহায়ে ক্ষত্রকুল নিষ্মু ল করিয়া, পাঁচটা হুদ প্রতিহত 
করেন এবং তহ্সমস্ত ক্ষত্রগণের রুধিরে প্রিপুর্ণ করিয়া? 

পিতামহ ও প্িতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন; এই হুদপঞ্চ 
রাম্হদ বলিয়! বিখ্যাত । কেছ কেছ ইহাকে দমস্তপঞ্চক 
শব্দে নির্দেশ করেন। সেষাহাহউক, ছে মছাম্তে 
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তাগ সত ! ভগ্ববান্ জামদগ্ন্য এই রূপে তর্পণ করিলে, পিতৃ- 
গণ পরমতৃণ্ড ও সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হুইয়!, তীাকে 
কছিলেন, অয়ি মহ্থাবীর্ধ্য রাম ! আমরা তোমার পিতৃভক্তি 
ও বলবীর্ষ্যে সাতিশয় সন্তষ্ট হুইয়াছি ; তুমি আমাদের 
সস্তোষার্থ যেরূপ ছৃক্ধর সাধন করিয়াঁছ, তোম। ব্যতিরেকে 
আর কেহই এরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ । বহন" 

তোমার এই লদন্তষ্তান সর্ধত্র প্রলিদ্ধ হুইবে। এবং 
লোকমাত্রেই ইহাঁকে দৃষটীন্ত রূপে গণনা করিবে । 
আশীর্বাদ করি, তৃমি চিরক্কীবী হুইয়1, কায়মনে এইপ্রকার 
সদনুষ্ঠানে নিত্যপ্রৃত্ত হও এবং প্রার্থনা করি, তোমার 
হ্যায় সৎপুত্রের পিত! হইতে যেন সকলেই অভিলাধা হুয়। 
তাহ। হইলে, সংসারে সদন্ুষ্ঠানের ীম। থাকিবে না এবং 
তহ্জন্ঠ পুণ্যসম্বদ্ধির ও সুখলম্পত্তির ও একশেষ উপস্ফিত 
হুইবে। বহন! অধুনা তোমার এই সত্কার্য্যের প্রতিদান 
করিতে আমাদের এঁকান্তিক ইচ্ছা! জন্মিয়াছে। অতএব 
তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার ন্যায় কুলধজ ও 
বংশভূষণ গুণবান্ পুত্রকে আমাদের অদেয় কিছুই নাই। 
অতএব তুমি সংকোচত্ঠাগপুর্বক অভীক প্রার্থন! কর । 

পিতৃগণ প্রিয় বাক্যে এইপ্রকার কছিলে, মহা তপ1 রাম 
কুতাঞ্জলি ও বিনয়াবনত হইয়া, শাস্ত মধুর সুন্দর, বাক্যে 

কছিতে লাগিলেন, পিতৃদেবগণ ! আমি স্বকর্তব্য ' সাধন 

করিয়াছি। ইহাতে আবার গৌরবের বিষয় কি ও অভি- 
মানের অবসর কোথায় ! যে পুত্র পিতৃগগের সন্তোষ লাঁধন 
ন! করে, তাহার হ্যায় হতত।গ্য ও হুতজন্মা কেহই নাই। সেই 
রূপ, ষে পুত্র এপ্রকার সন্তোষ সম্পাদন পূর্বক সপর্ধা! বা! 
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গৌরব বোঁধ করে, তাঁহার ন্যায় হতজম্মা ও হতভাগ্যও লক্ষিত 
হুয় না । তথাপি, আপনাদের বাক্য শিরোঁধাধ্য । কেনন' 

পিতৃবাক্য পরিপাঁলনই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য কার্য্য। 
তাহার অকরণে প্রভৃভ প্রত্যবায় সম্ভবিত হুইয়! থাকে । 
অতএব, আপনারা দে জশ্রীত হইয়া, অন্ুগ্রহবিতরণে 

অভিলাষী হুইয়! থাঁকেন, ভাহা হইলে; এই বর দিন, 
আপনাদের প্রনাদে আমি যেন পুনরায় তপস্তায় প্রবৃত্ত হই ॥ 
আমায় যেন পুর্বব€ প্রভূত ও অপ্রতিম ব্রহ্ম নম্বদ্ধি লাভ হয় 
এবং ছুনিবার রোষভরে ক্ষত্রিয়বংশ ধম করিয়া, যে মহা 
পাঁতক সঞ্চিত হইয়াছে, আপনাদের বরদানপ্রভাঁবে 

আমার যেন সেই-পাঁতক বিগ্ললিত হুইয়! যাঁয়। অধিক্ত, 
ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে যে হুদ পঞ্চ সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তৎ্সমস্ত যেন ভ্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ হয়। আমি একমাত্র 
ইহাই প্রার্থন। করি । ইহ' ভিন্ন আমার 'মন্য বরে অভিলাষ 
নাই। দেখুন, আঁপনাঁর। ষে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হুইয়?- 
ছেন, ইহাই আমার পক্ষে অসুলভ ও মহান্ অনুগ্রহ 
পুত্র এইপ্রকার অন্ুগ্রহই প্রার্থনা করিবে । কেননা, তাদৃশ 
অনুগ্রছেই তাহার স্বর্ম ও অপবর্থারদদি যাবতীয় অভীষ্ট 

অধিষ্ঠিত হইয়াছে । তরুৎ অভীষ্ট প্রসব করিতে এই 

অন্ুগ্রহই একমাত্র পর্ধ্যাপ্ত হইয়া! থাকে । ভাবিয়। দেখিলে, 
ইঙ্ছাই অত, ইহাই মোক্ষ, এবং ইহাই একমাত্র অন্ুলভ 
আশার্বাদ, যে আশীর্বাদ পরলোকেও প্রবল হইয়া থাঁকে। 
এবং যে আশীর্বাদ সাক্ষাৎ নিত্যপুরুষ তগবানের 
আনুমোদিত। 

মহাতপা রাম এইপ্রকাঁর কহিলে, পিভৃগণ তাহ! আঁবর্ণন 
৮১৬ ল 
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ুর্বক পূর্বাপেক্ষা অধিকতর লত্তউট হুইয়! কাঁহছলেন, বৎন 
ভার্খব! তুমি কুশলী হও 1 তোমা দ্বারা আমাদের বংশ 
উজ্জ্বল, সুখ উজ্ত্বল, পরলোকপদবী নিরর্গল, এবং আত্ম। 
সার্থক হইল । আমর! যথার্থ পুত্রবান্ হইলাম | .এবং 
আমরা যে প্রীর্থন। করিয়াছিলাম, তাহাও সার্থক হুইল । 
বস! তুমি যেরূপ পুজনশীয়গুণসম্পন্ন, যেরূপ লোকোত্ত্র- 
জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ এবং যেরূপ অনামান্যবিদ্যারুদ্ধিতে 
অলঙ্কৃত, তোমার বাক্য তদন্ুরূপ প্রশস্ত। ফলতঃ, তুমি 
সর্বথা আত্মসদৃশ মহৎ কার্ধ্য প্রয়োগ করিয়াছ। বলিতে 
কিঃ আমরা ইহু। দ্বারা যেমন সন্তু হইয়াছি, তোমার তপণি 
দ্বারা সেরূপ হই নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এই প্রকার বাঁকা 
প্রয়োগ করাই, কর্তব্য। প্রার্থনা! করি, তোমার ঈদৃশ পদ্- 
বুদ্ধি যেন চিরকাল অব্যাহত থাঁকে ; তোমার জ্ঞানের যেন 
কোন কালেই ক্ষয় হয় না। এবং তুমি যাহ! প্রার্থন। 
করিলে, তাহা সুলম্পন্ন হইবে । আমাদের প্রলাদে তোমার 
প্রতিষ্ঠিত হ্রদ সকল অক্ষয় তীর্থ রূপে পরিণত হইবে, 
তোমার তপঃসম্ব'্ধ উত্তরোত্তর নিরতিশয় বন্ধিত হইবে 
এবং ক্ষত্রিযহত্যাজনিত পাঁতকও বিগ্লিত হইবে । অবি- 
কন্তু, তোমার অন্যান্য সমুদায় কামনাই সুসিদ্ধ হুইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অতীষ্ট প্রদেশে গমন 
ও ষথান্গখে তপন্। কর। কখন কোন বিত্ব তোমাকে 
আক্রমণ কৰ্পিতে পারিবে না। তোমার কীন্তি অক্ষয় 
হুইবেঃ যশ অনস্তকালস্কায়ী, হইবে এবং প্রতিপত্তি সর্ব- 
লোকে বিখ্যাত ও অবিনশ্বর হইবে | * 

ছে সুত! এ নকল হুদে আসান করিয়া; পিতৃগণের তর্পণ 
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করিলে, ভীছার! প্রদন্ন হইয়া, হুর্লভ বর প্রদান পূর্বক 
অভীষ্ট পৃরণ করেন। এই.রূপে পিতৃগণের প্রসাদে ভার্গ- 
বের হুদ সকল. তীর্থ, হইয়াছে। ব্রহ্মচারী হইয়া, তথায় 
অভিষেক করিলে, খন্ স্বর্ণ লাভ হয়। পরমসিদ্ধ মহুর্ষি- 
গণ সর্বদা তথায় যাতায়াত করেন। তাহাদের অধিষ্ঠান 
বন্পতঃ কুরুক্ষেত্রের মহ্িম। বর্ধিত হুইয়াছে। দেবলোঁকেও 
তাহাদের শৌরব শুনিতে পাওয়া যায়। মনে মনেও তান্ছা- 

দের অতিগমন করিলে, পিতৃদেবের প্রনাদ লাভে সমর্থ 
হওয়] যায়! এবং দেবতারা ও খবিগণ প্রসন্ন হুইয়! 
থাকেন । | 

কত করছিলেন, ভগবন্ সত্যবভীহৃদয়নন্দন ! আপনি 
'অলীম যোগবলে অতীত ঘটন। সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করেন । 
এবং ঘটিষ্যমাঁণ বিষয় সকল বর্তমানের হ্যায় অনায়াসেই 
বলিতে পারেন । আপনার জ্ঞনচক্ষু বিশ্বত্রক্গাণ্ডর অন্তর 

বাছির কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। প্রত্যুত, অপ্রতিম এশী 
মায়ার ন্যায়; সর্বত্র অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে । 

আপনি শান্স সকলের পারদশী? প্ররাণ সকলের অভিজ্ঞ, 
ইতিহান সকলের বিশেষজ্ঞ এবং ঘটন। সকলের যথাষথ 
তত্ত্বজ্ঞ। আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানের নীম। নাই, বহুদর্শিতাঁর 
অস্ত নাই। আপনি সাক্ষাৎ পিভামহের হ্যায় লর্ধবজ্ঞ, বুছ- 

স্পতি আপেক্ষাও বুদ্ধিমান এবং স্বয়ং নারায়ণের অংশে 
প্রাহ্ভূতি হইয়াছেন। হুতরা আপনার কোন বিবয়ে 
জ্ঞানের অভাব . নাই।, অধিকস্ত১ আপনি অজ্ঞানান্ধ 
জনগণের মোহান্ধকারবিনাঁশ জন্য নাক্ষাৎ বিজ্ঞানমিহির 

রূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। আপনার .প্রলাদে ও প্রভাবে 
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লোকের জ্ঞানচক্ষ্ু বিকলিত হুইয়াছে। সেই আপনি 
বলিতেছেন, ভগবান্ রাম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করেন £ 

মহাতপ1 রাম পরমব্রক্মনি্ঠ ও অভিমাত্রযোগশীল ॥ নর্ব- 
দাই তপশ্চরণপুর্ব্বক পরকব্রহ্মের উপাসন করিয়া অপবর্ণের 
অন্বেষণে করেন। তীহার অভিনান ও অমর্ধের লেশ 
নাই । এবং হিংসা ও বিগ্রহবুদ্ধির সম্পর্ক নাই | ক্ষত্রিয় 
গণ অপগ্লাধী হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্ত তপস্বীর 
অস্ত্রগ্রহণ ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়! আপ- 
নার মুখে শ্রবণ করিয়!, আরও বিস্ময় ও কৌতুহল উপস্থিত 
হইতেছে । অতএব কিজন্য ও কিরূপে ভগবান্ রামের 
সহিত ক্ষত্রিয়গণের বংশবিনাশকর দারুণ যুদ্ধ উপস্ফিত হয়, 
অন্ুগ্রহপূর্বক বর্ণন করুন। মহ্াতপা! রাম সামান্য কার7ণ 

এই জ্ুগুপ্সপিত জন্থষ্ঠানে প্ররৃস্ত হয়েন নাই। তাহার 
ক্রোধের কোন গুরুতর কারণ থাকিতে পারে, যে কারণ 
সহুস। সংঘটিত হইবার সম্ভাবন! নাই । কেননা, তপোনিষ্ঠ: 
ব্রন্মগতি যোগ!চারী পুরুষগণ ইতর লোকের ন্যায়, সামান্য 
কারণে ক্ষুভিত ও সহন? অন্যায় ব্যবহারে গুরৃত্ত হয়েন না | 
তৃণার্দি লঘুভার পদার্থ সকল বাযুবেগে বিচলিত হুইয়! 

থাকে, দেখিয়া, প্রস্তরার্দির তন্দরপত। কল্পন1 কর! . উচিত 

হয় ন! | যীহার লোকস্ছিতি বিধান জন্য কায়মনে তপস্থা 
করেন, এবং সর্বদা লোঁকের এ্রকান্তিক উপকার অমাধান 
জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করেন এবং কোন রূপে মেই উপ- 
কার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহা কখনই পরিহার 

করেন ন', তীহার1 কিরূপে লোকের অমজল বিধানে. প্রবরত 

হুইভে পারেনঃ অন্ুভবেই উপস্থিত ছইতেছে না । অতএব 



৬৪৩ পদ্মপুরাগ | 

অনু গ্রহপূর্বক যপাষথ কীর্তন করিয়া, "আমার সন্দেহ নিরলন, 
কৌতুক নিরাঁকরণ ও অভিলাষ পুরণ করুন। বলিতে কি, 
আমার ওঁৎস্ুক্য উত্তরোত্তর স্বতপিক্ত বহ্কিবৎ সন্ধুক্ষিত 
হইতেছে । 

দ্বাবিৎশতাধিকশততম অধ্যায় । 

-)৯ 4 ৯৫7 

ব্যানদেব কহিলেন, ক্ষুত! তোমার সন্দেহবিষয় 

অযথার্থ নছে । আকৌমার-ত্রক্মচারী তপোর্নিরত ব্যক্তিগণ 
বালকের হ্যায় সরল প্রকতির অন্ুলরণ করেন। সংসারের 

কোনা বষয়ে কিছুমাত্র সম্পর্কযোগ অভ্যাস করেন ন!। 
তথাপি, মহাতপা। রাম যে কারণে ক্ষত্রিয়বংশ ধংস করেন, 
বলিতেছিঃ অবধান কর। ভূগুৰংশাঁবতৎল মহাভাগ জমদ- 
গ্লিনন্দন সেই রামের চরিতকথা শ্রবণ করিলে, পরম প্ণ্য 
সঞ্চয় হয়। অতএব আমি তীহার উৎকৃষ্ট ও মহত আখ্যান 

কীর্তন করিব, শ্রাবণ কর। ভগবান রাম 5হয়াধিপতি 
কার্ভবীর্য্য অর্জুনকে সংহার করেন। শুনিয়াছি, অর্জনের 
সছ্ছত্র বান ছিল। এবং পরাক্রমের নীম! ছিল না। রা'জর্ধি 
পরম ভক্তি স্ছকারে ভগবান্ দতাত্রেয়ের পরিচর্যা করেন। 
মহা'ভাঁগ দণ্ভাত্রেয তদ্দীয় উপালনায় পরমপ্রীতিমান্ ও প্রণন্ন 
কুয়া, অন্ুগ্রহত্যরূপ কার্ভবীর্ধ্যকে কাঞ্চননির্টিত এক দিব্য 
বিবান প্রদান করেন। এ রথের গতি অব্যাহত ও বেশ 
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অসামান্য । তাঁহাতে আরোহুণ করিলে, অনায়াসে ব্রিল্রোকী 
পরিক্রম করা যায় । টহয়পতি মহাপ্রভাব দত্তাত্রেয়ের, 
বরপ্রভাবে নিতান্ত দর্পিত ও একান্ত উদ্ধত হুইয়!ঃ অকুতো- 
ভয়ে ও অসংকুচিত চিতে সেই কাঞ্চন রথে আরোহণ 
করিয়। সর্ববদ? সর্বত্র বিচরণ এবং দেব, দানব, ষক্ষঃ রাক্ষন 

ও জিতেক্ত্রিয় খবিগণের উৎ্পীড়ন করিতেন । এশর্ধ্যমনে 
তদীয় চিত্তব্রত্তি একাস্ত কলুষিত হইয়াছিল । তঙ্জন্য তীহার 
গুরু লঘু জ্ঞান তিরোহিত ও হিতাহিত বোধ বিদূরিত 
হইয়াছিল । তিনি মতের ন্যায়, প্রমত্তের হ্যায়, যথেচ্ছ 
ব্যবসার করিতেন । কেহ প্রতিষেধ করিলে, জ্বলন্ত অনলের 

হ্যায়, রোঁষভরে যেন প্রজ্থলিত হুইয়! উঠিতেন। তৎকালে 
তাহার ত্রিসীমায় গ্রমন করণ কাছারও সাধ্য হইত ন।| ক্রমে 
ক্রমে তদীয় অত্যাচারের একশেষ উপস্থিত হইলে, মস্ত 
প্রজালোক একান্ত ব্যাকুল ভইয়! উঠিলে, দেবগণ ও খবিগণ 
তদ্দর্শনে একত্র সমবেত হইয়া, পরম্পরা মন্ত্রণ। করিয়া, 
দেবদেব মছাপ্রভাব জগ্গৎপ্রভব জনাদ্দিনের সকাশে উপনীত 

হুইলেন। এবং বিনয়নত্র বেদগর্ভ মধুর বাক্যে স্তব করিয়া 
কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রজাগণের জন্ম সময়ে ব্রজো- 

গুণ, স্থিতি সময়ে সত্তবগুণ এবং প্রলয় সময়ে তমোগুণ 

আশ্রয় কাঁরয়! থাকেন । এই জন্য লোৌকে আপনার ত্রিবিধ 
মুর্তি কপ্পিত হুইয়াছে। ব্রহ্মা, বিবুঃঃ মহেশ্বর যথাক্রমে 
এঁ ত্রিবিধ সুর্তির অধিষ্ঠান। বাস্তবিক," আপনি এক ও অদ্ধি- 
তীয়, আপনার রূপভেদ কণ্পনামাত্র। তথাপি, আমরা 

এ ত্রিবিধ মূর্তির নমস্কার ও উপাসনা কপি । ছে আদিদেব ! 
হে অচিন্তয ! আমরা আপনার অংশাংশ হুইতে প্রাহুর্ভূত 
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ছইয়াছি 1! স্ুতরাঁ আপনার অপার মহিমার কি জানিব ? 
আমরা কেবল এইমাত্র মছিম। অবগত আছি, যে, বিপদে 
পতিত হইলেই, আপনি তাহার উদ্ধার করেন। সে সময়ে 
আপাঁন ভিন্র উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। হে বিকো! 
হে জগশ্ুপ্তে ! আমরা আপনাপ্ন অনুগত ও পরমবশংবদ 

ভৃত্য । সর্বদ1! আপনার সেবা! করিয়া, সময় যাপন 
করিয়া থাকি এবং যাহাতে পরমপ্রভু ও পরমপাত! 
পিতা আপনার প্রলাঙদলাভে সমর্থ হইয়া, পরমপুরুষার্থ 

প্রাপ্ত হইতে পারি, তজ্জন্য সর্ববদ। চেষ্টা করি। কিন্তু 
ভুরাচার কার্তবীর্ধ্য আমাদের অভীষ্ট বিষয়ে লাক্ষাৎ 

অন্তরায় রূপে প্রীছুভূতি হইয়াছে। পাপাত্মা হৈহর শুদ্ধ 
আমাদের নহে; আপনার বহুষত্বরক্ষিত গ্রঙলালোকেরও 
দর্বনাশ করিতেছে । সংসারের কেছই আর নুস্ক ব। 
নিরুদ্বি্ন নহে । লোকের ধন প্রাণ রক্ষা হুর হুইয়। উঠিয়াছে। 
সংসারে বিপদের অভাব ব। অসস্ভাবন। নাই, ইহ? আমা- 
দের বিলক্ষণ প্রতীত আছে । কিন্তু এই আপতিত বিপদ 
একান্ত ছুর্মিবার ও অলন্ হুইয়! উঠিরাছে । আপনি ব্যতীত 

এই বিপদের পরিহ।র কর! অন্য কাহারও সাধ্য নছে। 
লেইজন্য ব্যাকুল ও উৎ্ম্ুক হইয়া, রক্ষাকামনায় আপনার 
সকাশে সমাগত হইলাম | অন্ত ও শরণার্থী আমা- 
দিকে নিজওণে রক্ষা করিয়া?» স্বকীয় অসীম মহিমা! ও 

লোকোত্তর করুণাঁগুণশৌরব প্রদর্শন করুন। ছুরাত্ম! 
যেরূপ অত্যাচার আরস্ত করিয়াছে, তাহাতে এ্পকাল 

মধ্যেই প্রজালোক নিঃশেষিত হইবার একাস্তিক সম্ভাবন। । 
আমর) সুর্ভিমান কতান্তের হ্যায় তাহার কঠোর দণ্ড সন্থ 
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করিতে. কোন মতেই সমর্থ নছি। এবং হুরাত্মা-তে তব 
প্রভাবে নিতান্ত উন্দাম ও নিরঙ্কুশ হইয়া, লেকলকল বিদ্রা- 
বিত করিতেছে, নেই মহর্ষিদন্ত মহা প্রভাঁব বরেরও কোন- 

প্রকার প্রতিধাত করিতে আষাঁদের লামর্থ্য নাই | অভুএব 
আপনি অন্থুকুল ও অভিমুখীন হুইয়', স্বকীয় সৃষ্টি রক্ষা! 
করুন । এবং পাঁপাত্মা অর্জুনকে নংহার করিয়া, লোককল্টক্ল 

বিনষ্ট করুন| মহর্ষি দন্তাত্রেয় না বুঝিয! বরদান করিয়া- 
ছেন, এবিষরে স্তাছাঁর অপরাধ কি? পাপসহ্থায় অর্জন 

উৎপথে প্ররভ হইয়া, সর্থ। তীাহ!র অপমান করিয়াছে, 
ইহাও তাহার গুরুতর অপরাধ । কেননা, আপনি লোৌক- 
শ্থিতিবিধানার্থ ষে সকল মহাত্মার অবতারণা করেন, ভীহার? 
সাক্ষাৎ আপনার ম্বরপ। এ স্বরূপের বিরোধীমাত্রেই 
সর্বথ! দণ্ডার্থ।? অন্ততঃ এই অনুরোধেও তাহাকে শাসন ও 
প্রশমিত করুন । ভগবান্ জনার্দুন শ্রবণ পুর্বক সকলকে 
আশ্বস্ত করিয়), দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অর্জুনবিনাশের 
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন | অনন্তর এবিষয়ে অঙ্গীকার 
কারিয়। কাঁছলেন, অজ্ঞজন যেমন খাধষির বরে উদ্ধত ও ওৎ- 
পাতিক হইয়াছে, তদ্রপ খষির হুস্তেই আশু বিনষ্ট হইবে। 
ঞেই বিনাশ অবশ্যন্ত'বী, অপ্রতিবিধের গু আশু ভবিষ্যমাণ 

হইয়াছে | পাপ করয়া কেছ কখন পরিস্বার প্রাপ্ত ছয় 

না। পাপের ফল অধঃপাত ও অপম্বত্যু। অতএব খষির 
সম্মানরক্ষার্থ প্রতীক্ষা! কর! কর্তব্য | আনি স্বনৃন্তে এই 

সুহর্তে তাহাকে বনাশ করিতে পারিভাম । কিন্তু দভাত্রেয 

আমারই অংশ । অতঞব তোমর। সময় প্রতীক্ষা কর। 

এই বলির! তিনি,.সকলকে বিদায় করিল্লে, তাহারা অর্জূর্নঠক 
২২১০৩ 
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নতি বলিয়া বোধ করত, স্ব স্ব স্থানে গরতিপ্রস্থান 

করিলেন । 

এঁ সময়ে কাম্যকুব্জে সর্বলৌকবিখ্যাত গাধি নামে মছ!- 
বল রাজ ছিলেন, তিনি কোন কারণে অরণ্যবান আয় 

করেন। তথায় তাহার অঞ্সরাএ্রতিম এক সর্বাজনুন্দরী কন্ঠ! 
সম্ুদৃভূত হুয়। এ কন্য্যর ৰপসম্পত্তি অলোকলামান্থয। 
স্বয়ং রতিও তাহার নিকট তিরস্কত হুয়।- তাহার বদন- 

চজ্মার অপূর্ব সৌকুমার্ধয ত্রিভুবনের আস্চর্ধ্যভূত হইয়াছিল ॥ 
হিংঅ্রজস্বাদিপত্িপুর্ণ অরণ্যের কথ। কি, সচরাচর অমরেঠ 
পম নগরাদ্িতেও তাদ্বশ অন্ুলভ রূপরাঁশির সন্ভাব দেখিতে 

পাওয়। যায় না । কাচমণির আকরে পদ্ঘরাগের হ্যায়, উষর- 

ভূমিতে শালিলতার ন্যায়,বিজন অরণ্যপ্রান্তরে এ কন্যা জন্ম 
গ্রহণ করে। কিন্তু পুম্পের নৌরভের ন্যায়, গুণের গৌরব 
কখন লুক্কাপ্নিত হইবার নছে 7 পুস্পলোভী মধুকরের ন্যায়, 

রূপলোভী ব্যক্তিগণ শ্বপ্পকালমধ্যেই তাহ! অবগত হইল । 

এমন কি; ভূগুবংশাবতংন মহর্ষি খচীক স্বয়ং সমাগত হুইয়', 

তাার প্রার্থন। করিলেন। রাজ! মহর্ষিকে সমাগত দর্শন 

করিয়!, প্রথমতঃ সাতিশয় বিস্মিত হুইলেন। পরে কন্ঠ।র 

লোকোতর রূপগরিম! পরিকলন করিয়।, €সই বিস্ময় বিপুল 

আনন্দরূপে পরিণত হইল 1 তখন তিনি আপনাকে সবি- 
শেষ সৌভাগ্যশালী বোধ করিয়া, বিনয়নস্রে মধুর বচনে 
মহ্র্যিকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার ম্যায় সৎপাত্রে কন্যা 

সম্প্রদান করিতে কাহার ন। অভিলাষ হয় % লোকে ষে “য 

পাত্রগুণের কামন! করে, আপনাতে তাহার অভাব নাই। 

আঙার কন্যার রূপ যেমন অনাষান্য, আপনার গুণরাশিও 
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তন্দরেপ লোকোত্তরন্বভাববিশিষ্ট । সুতরাং, কন্টাদাঁনে কিছু 
মাত্র আপত্তি নাই । কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন পুরুষের অবশ্য- 
কর্তব্য পরম ধর্ম । ভদন্ুলারে আপনাকে শুল্ক প্রদান করিতে 

হুইবে। পা, বর্ণ সহজআ্ অশ্ব কন্যার শুল্ক নিরূপিত করি- 
যাছি। এ সকল অশ্বের এক দিকের কর্ণ শামবর্ণ হইবে । 
যে ব্যক্তি তাদৃশ শুল্ক আহরণ করিতে পারিবে, তাহাকেৌঁই 
কন্যা। সম্প্রদান করিব । 

খঙীক শুনিয়া কহিলেন, রাজন! তজ্জন্য চিন্তা নাই। 

জামি তথাবিধ অশ্বনহজআ্র.আহরণ করিব । আপনি গ্রস্তত 

হুইর়। থাকুন । আপনার বাক্য যেন সত্য হয়! এবং 

সভ্যবতী যেন আমর ভার্ধ্য। হয়েন। এউপ্রকার প্রতিজ্ঞ! 
করিয়। তিনি অশ্বের আহরণে গমন করিলেন। সলিল- 

পতি বরুণের সকাশে সমাগত হুইয়, তীহার নিকট অশ্ব 
সকল প্রার্থনা করিলেন । বরুণদেৰ পরমণ্ীত চিত্তে 

ঘোটক প্রদান করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! আপনার ন্যায় 
মহুা?ভাগ মহাত্বা লোক যাহার নিকট প্রার্ধা রপে সমাগত 
হয়ঃ তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। যাহার! ভৰবাদৃশ- 

সৎপান্রে দান না করে, তাহাদেরও ধননসম্পদ নিতাস্ত অনার 
ও অকিঞ্িৎ। অদ্য আপনাকে দান করিয়া আমার এশ্বর্যয 
সার্থক ও জলাধ্িপত্য অন্বর্ধ হইল। কলতঃ, ধাহার। লোকো- 
পকা'র সংবিধান জন্য, লদ্দূস্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য ধু 
ও তপস্তার সম্বদ্ধি সাধান জন্ত এবং সত্য ও শাস্তির পরি- 

পালন জন্য জন্মগ্রহণ করেন, নেই পূরমপ্রভাব ও পরম- 
পুজ্য খধিবংশের ক্ষয় না হয়ঃ ইহা সকলেরই প্রার্থনঈম । 
আপনার স্যায় মহাভাম ব্যক্তি পরিণর দ্বার) বংশপরম্পর। 
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বিস্তুূত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহা সংসারের পরম 
সৌভাগ্য, বলিতে হইবে? এই বলিয়া! তিনি মহর্সিকে 
ঘোটক সহিত বিদায় করিলেন | মহা তপা খচীক অশ্বলাভে 
নিরতিশয় হার্যত হইয়া, বরুণদেবকে যথারীতি সম্ভাষণ 

করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই প্লকল ঘোটক সমভিব্যাহারে উদিত 
হুইলেন। এই রূপে ঘোটক সকল উন্খিত হয়, বলিয়।, সেই 
স্থানের নাম অশ্বতীর্য হইয়াছে । নে যাহ! হউক, মহাভাগ 

খচীক ঘোটক সমভিব্যাহারে সমাগত হইলে, মহ্ীপতি গাথি 
অতিমাত্র প্রন্বষট ভ্ইয়া, ধর্ম্মান্ুনারে বিধিপূর্বক তীহাঞ্জ 
স্বকীয় হুহিত৷ সত্যবতী সম্প্রদান করিয়!, ক্ুতরুত্য বোধ 
করিলেন । তপৌধন ভার্গৰ সত্যবতীকে ভার্য্যালাভ করিয়া, 
পরমপ্রীতিভরে তদীয় সমভিব্যাহারে বহুবহনর যথাস্থখে 
বিহার করিলেন! পতিপত্বী উভয়ের প্রীতির নীম! রহিল 
না। খচীক যেরূপ অভিমত পত্তভী লাভে পরম প্রীতিমান 
হইলেন 3 সত্যবতী সেইরূপ অভিমত পতি লাঁভে ততোধিক 

হর্যশীলিনী হুইয়!, কায়মনে তদীয় পরিচর্য্যায় প্ররত্ত হুই- 

লেন। যে সকল গুণ থাকিলে, স্ত্রীজাতির শৌরবরৃদ্ধি ও 
প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়, সত্যবতীতে তাহার অধিক ভিন্ন কোন 
শে কিছুমাত্র সথযনতা। ছিল না! | তাহাদের পরস্পর যোগে 

অতিযাত্র শোভার আভির্ভাব হইয়াছিল । উভয়েই উভয়ের 
হিতকাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এঁকাস্তিক চিতে পরস্পর সুখছুঃখ 
বিনিময় করত পাক্ষাৎ নির্বল দাম্পত্যপ্রণয়ের হ্যায়, 

দর্শকগীণের ও আোতৃবর্গের .মনোছরণ করিতেন । 
ক্ষ: দিন এক ক্ষণের জন্যও পরম্পরের ঘুণাক্ষর বিরো- 
ধণ্ড. লার্ষিত. হয় নাই? হে সত! সত্যবতী যেরূপ 
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সভীত্বের পরাকাষ্ঠা, খচীক তন্জ্রপ সাধুতার অদ্বিতীয় 

নিদর্শন | 
খচীকের পিতা পুত্রের এইপ্রকার অভিমত দারা, 

ঘটন। শ্রবণ করিয়], যার পর নাই সুখী হইলেন । সপত্বীক 
পুত্রের দর্শন জন্য তদীর চিত্রে, একান্ত উৎম্ক হুইয়া 
উঠিল । তিনি তাহার বেগধারণে অসমর্থ হইয়া, তথাচ্ছ 

আগমন কারিলেন ! এব পুরবধৃকে অভিমতগুণশালিনী 
দর্শন করিয়া, নিরতিশয় হর্ষ/বিব হইয়া, পিতার যতদূর 
ঝাধ্য, তাহা? অপেক্ষা! অধ্রিকতর আশীর্বাদ প্রয়োগ পুরঃনর 
শীদ্খাদ বাক্যে কহিলেন, বহন খচীক ! বৎস সত্যবতি ! 

চক্র ও পূর্ণিমার ন্যায়, বিষণ ও লক্ষমীর ন্যায়, তোমাদের 
শুভযোগ দর্শন করিয়া, অদ্য আমার নয়ন সার্থক হুইল. 
অলৌকিক সৌভা গ্যক্রমেই তোমাদের পরস্পর শুভনংবোগঃ 
₹ঘটিত হইয়াছে । আশীর্বাদ করি, কোন কালেই যেন 

চক্দ্রের সহিত পৌর্ণমাসীর ন্যায় তোমাদের বিচ্ছেদ সংঘটিত 
না৷ হয়। তোমাদের উত্তরোত্তর-বর্ধমান পরমবিশুদ্ধ দাম্পত্য 
দর্শন করিয়1, লেকে যেন তাহার অনুকরণ করে। ঈশ্বর 
যেন কোন কালেই তোমাদের ম্বত্যু প্রেরণ না করেনঃ 

একমাত্র অন্ত যেন তোমাদিগ্কে আশ্রয় করে । তোমাদের 
চিতরত্তি যেন কোন কালেই অগ্রনন্ন না হয়। সত্য ও 

ধর্ম যেন সর্ববকাল তোমাদের সহায় হয়েন । ' এবং শান্তি 

যেন পরম স্সেছময়ী জননীর ম্যার তোমাদিগকে চির- 
কাল ক্রোড়ে বহন করেন । অনন্তর তিনি কয়াকে কহিলেম, 

বুনে! তুমি সাঁতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুণবতী, স্বামির পগ্রাতি 

কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তেমোকে উপদেশ 
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করিতে হইবে না। তথাপি, গুরুজনের। স্সেছের পাঁত্রকে 
উপদেশ করিয়। থাঁকেন। অতঞ্রেব আমার বাক্যে অবধাঁন 
কর। তুমি রাঁজপুত্রী, চিরকাল পরমছ্র্লভ ভোগনুখে 
যাপন করিয়াছ। তোমার পিতার গৃছে কিছুরই অভাব 
নাই। চিরকাল দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, তোমার 
সুখময় সময় অতীত হইয়াছে? মাদ্বশ নিফলন তপম্বীর 
খুজে তাদৃশ সুখ ও তাদ্রুশ এশ্বর্যের অভ্ভাবন। কোথায়? 
অতএব আমাদের যত্ৃচ্ছালন্ধ ফল লে তোমার যেন নেই 
রাজতৃপ্তি সমুপস্থিত হয়। অদ্যাববি তুমি তপন্থিজী 
হইলে; স্ুতরা' বিষয়ীর স্থুখসচ্ছন্দ অদ্যাবধি তোমার দ্বর- 
তরে গমন করিল? এই পর্ণনির্্িত জীর্ণ কুটীর যেন 
তোমার সেই রমণীয় পিতৃগৃছের মমতা দূর .করিতে সমর্থ 
হয়। আর তুমি সেই রাজকুমারী নাই,ইহা যেন সর্বদা স্মৃতি- 
পথে স্মরণ থাকে । স্বামী কোন কারণে কদাচ ক্রুদ্ধ হইলে, 
শান্ত মধুর কোমল বাক্যে তাহার সাস্তবন! করিবে! কদাচ 
রথ! অভিমানিনী বা অনহুমান] হইয়া, প্রতিরোধে প্রবুন্ভ 
হুইবে না। অর্ধবদ। স্বামীর সস্তোধ বিধান করাই পতিব্রতের 
লক্ষণ। অথবা, তোমার ন্যায় গুণবতী ললনাঁকে অধিক 
বলিবার আবশ্যক নাই । এক্ষণে অভিমত বর গ্রহণ কর। 
আমি তোমার দর্শনে' অতিমাত্র সন্তুষ্ট ও লম্ভাবিত হুই- 
যাছি। . তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই । 

সত্যবতী সাক্ষাৎ দেবকণ্প শ্বশুরকে স্বয়ং সন্ত দর্শন 
কিয়, কৃতক্ভ্য কোধ করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে ও 
গদ্গদ বাঁক্যে কছিলেন, তাত !. যদি প্রসন্ন হুইয়! থাকেন, 
তাহা! ছইলে,. আমি ও আমার ভ্রননী উভয়েই যেন 
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গুত্রয্ুখদর্শনে সুখী হইতে পারি । আপনার আ'শীর্ধাদে মদীয় 
অনকজননীর কোন সুখেরই অভাব নাই। কিন্তু একমাত্র 
পুত্র বিরহে তাছাদের সকল সুখ বিফল হুইয়াছে। 

পিত। মাভাঁকে স্বখী ও সন্ত কর। পুত্রের অবশ্যকর্তব্য 

পরম ধর্মা। আমি সেই ধর্শের অবশ্বপ্রতিপাল্য সর্বলোক 
বরণীয় ছুশ্ছেদ্য অন্গুরোধ পর়িহারে অনমর্থ হুয়া, কতা» 
ঞলিপুটে সবিনয় সোহুস্বক বাক্যে প্রার্থন। করিতেছি, যদি 
তজ্জন্য আমাকে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতেও 
অ]মার কিছুমাত্র ক্লেশ ব। মনোছানির আশঙ্ক। না করিয়া, 
আপনি শুদ্ধ জননীর অভিলাষ পূরণ করুন। শুনিয়াছি, 
গুরুলোকের ও দেবলোকের দর্শন কখন ব্যর্থ হয় না। 

অতএব অদ্য আমি নিশ্চয়ই চিরসঞ্চিত মমোরখ লাভে 
কৃতার্থম্মন্য হুইব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভাগ্য- 
ক্রমেই অদ্য পরম অভীষ্ট দেব আপনার শুভ লাক্ষাৎকার 

ঘটিত হইল । 

ভার্গব এই বাক্যে পুর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তষ্ত হছইয়।, 
প্রীত চিত্তে কহিলেন, বনে ! লতী স্ত্ীগণের যেরূপ বিশুদ্ধ 
বাক্য প্রয়োশ কর। সম্মুচিতঃ তোমার তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুটি 
লক্ষিত হয় না। আমি তোমার পিতৃভক্তিতে নিতরাৎ 

প্রীতিলাভ করিলাম । বলিতে কি, যাহার! পরমদেবতা- 

স্বরূপ পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা শ্রীতি .প্রদর্শন 
করে এবং সর্বদাই কায় মনে ভীহাদের অকপট পরিচর্যায় 
স্ব স্ব প্রাণ মন লমাছিত করিতে কোন মতেই বিশ্বুধ ন। হুয়, 

দেবগণ অতিমাত্র প্রসন্ন হুইয়, স্বস্₹ং প্রবৃত্তি বিধান গুর্বক 
তাহাদের অভিমত নিদ্ধি সম্পাদন ও পরলোকসম্বদ্ধি লাধন 
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করিয়। থাকেন, এবিষয়ে ' কিছুমাত্র সন্দেহ ণাই। অত- 

এব তোমার মনোরথসিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই । তুমি 
ও তোমার জননী তোমরা উভয়েই মনোমত পুত্র লাভ 

করিবে । বৎস ! খতুকাল সমাগত হইলে, তুমি ও তৌঁমার 
জননী পুত্রপ্রনব জন্য গুবক, পৃথক, ব্বক্ষ আলিঙ্গন করিও । 
ভুমি স্বয়ং ডুস্কুর বৃক্ষ আর তোমার জননী অশ্বখখ আলিঙ্গন 
করিবেন । আর এই চরুদ্বয় তোমার ও তোমার জননীর 

জন্য গ্রহণ কর । উভয়ে পরম যত্ু পূর্বক এই চরু ভক্ষণ 
করিও» অভিমতপুত্রলাভে সমর্থ হুইবে। এই বলির 
মহর্ষি দর্শনপথ পর্রিছার করিলেন । সত্যবতী শ্বশুরদর্শন- 

জনিত-সম্ত্রমবশতঃ নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন | তাহাতে 
আবার সুগপৎ আপনার ও জননীর উভয়েরই অভীষ্ট 
সাক্ষাৎ হইবে, এই চিন্তায় তাহার নিরতিশয় আত্মবিস্মৃতি 
উপস্থিত হইয়াছিল । স্রতরাং তিনি মহুর্ষির বাক/বিস্মরণ 

পূর্বক আলিঙ্গন ও চরুপ্র।শন উভয়েরই বিপর্যয় করিলেন, 
অথাৎ তিনি স্বয়ং অশ্ব আলিঙ্গন ও জননীর চরু ভক্ষণ 

করিয়! ফেলিলেন। বন্থকাল পরে মহর্ষি ভূগড দিব্যজ্ঞান 
প্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া, তথায় সমাগত. হইলেন 
এবং শান্ত মধুর সুন্দর বক্যে বধকে নম্বোধন করিয়। কহি- 

লেন, বন ! তুমি আপনার দোষে আপনি বঞ্চিত হুইয়াছ। 
তুমি না জানিয়1, জননীর চরু ভক্ষণ ও অশ্ব্থ আলিঙ্গন 
করিয়াছ । এই বিপর্যয় প্রযুক্ত তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়াচার 

ব্রাহ্মণ পুত্র জন্ম. গ্রহণ করিবে । আর তোমার জননীর যে 
পুত্র জম্মিবে, এ পুত্র ক্ষত্রিয় কিন্তু ব্রান্মণাচার হইবে । 
এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই । সত্যবতী শুনিয়। অতিষাত্র 
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ইঃখিতা হুইলেন। কিন্তু গত বিষয়ের আনুশোচনায় প্রয়ো- 
জন নাই ভাবিয়া, শৌকত্যাগপুর্বক আপতিত ক্রুটির 

পর্িিছারবাসনায় শ্বশুরকে বারংবার প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। 
মহর্ষি দ্ুগড স্বুবাক্যে কহিলেন, বসে! আমি সর্বকাল 
তোধার প্রতি প্রনন্ন আছি এবং যবব্ধদাই কায়মুন তোমার 
এঁকান্তিক কল্যাঁণ কামন। করিয়। থাকি | কিন্তু দৈবনির্বদ্ধ 
অপরিহার্য? যাছা ঘটিয়াছে, কেন মতেই তাহার পরিহার- 
প্রাপ্তির লম্ভীবনা নাই। অতএব তুমি অন্যবর প্রার্থন! 
কর। সত্যবতী এই বাক্যে কথঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়। ন তি- 
হর্ষিত উহ্নুক ভাবে কহিলেন, ভগবান! আমার পুত্র 

ক্ষত্রিয়াচার হউক, আঁপনকার বাক্য সত্য হউক, তাহাতে 

আমার অন্ুকশাচনা নাই। কিন্তু পৌত্র যেন ব্রহ্মনিষ্ঠ 

ব্রোক্ষণ হুয়। তাহ হইলেই আমি মনোরথের পার প্রাপ্ত 
হইব। বিধিক্কৃত কখনই অন্যথ! হইবার নছে। অদৃষ্টের 
গাতিও পরিবর্তিত কর সহজ নছে। কর্মের ফলও একাস্ত 

হুরভিভাব্য। তজ্জন্য আপনার বাক্য মিথ্য1 করিতে যত্বু কর! 

উচিত নছে। যাহা। ঘটিয়াছে, আমারই হ্রদৃষ্টের পরিণাম, 
সন্দেহ নাই। আমি যদি সাবধান হইতাম, তাহা হইলে, 
এব্ূপ' ঘটন1! কদাঁচ সম্ভব হইত না । এইজন্য পণ্তিতগণ 
লকল বিষয়েই নর্বথা সাবধান হইতে উপদেশ কুরেন। কেননা, 
সাবধানে কখন বিনাশ নাই । অধুনা, আপনি ইতিকর্তব্যত! 
বিধান করিয়ণ, আমার পরিতাঁপ নিবারণ করুন। ভৃগু সস্তষট 
হুইয়?, পুর্ববহু শান্ত বাক্যে কহিলেন, বসে! শোক পন্ধি- 

ত্যাগ কর। ভ্রম প্রমাদ, লোকের ম্বভাবসিদ্ধ । ভবিজ্ঞুর্য- 

তার প্রভাবও অপ্রতিছত। শতশঃ লাৰসান হইলেও বিপদে 
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পতিত ছইঙডে হয়। কেননা এঞ্রেরপ অনেক আপদ 
বিপদ আছে, যাছ। ক্রমে ক্রমে বা স্বপ্ন বশে কল্পনার 
পথে উপনীত হয় না লোকে এ নকলের জন্য কিরুপ 
সাবধান হইতে পারে? অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক তত্তৎ 
বিপদ সহ্া করাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য । যেবিপদের কোঁন- 
গুকার প্রতিকার লসম্ভাবন! নাই, অধীরতাঁয় ভাঙার কি 
হইতে পারে? অধীর হইলে, তাছাঁর বেগ বৃদ্ধি হয়। 
এইজন্য জ্ঞানপণ্ডিত সাধুগণ বিপদে ধৈর্য্য ধারণ 
উপদেশ করেন! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর। কখন 
বিপদে অধীর হয়েন না। পর্বত সর্বদা ধীর বলিয়! বায়ু- 
বেগে বিচলিভ হয় না। অতএব গতান্থুশৌচন। ত্যাগ 
কর। যাহ! প্রার্থনা করিলে, তাহ! লিদ্ধ হইবে, পৌত্র 
ব্রাঙ্মত্যাার হইবে, তাছাতে সন্দেহ নাই | এই বলিয়। তিনি 
'অভিমভ দেশে প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে সময় সমুপস্থিত হইলে, সত্যবতী যথাকালে 
জমদগ্রি নামে জ্বলদগ্নিকপ্প এক সুকুমার কুমার প্রলব 
কাঁরলেন। এ পুত্র সাতিশয় তেজন্বী ও দিনদিন সম্বদ্ধি- 
মান হইতে লাগিলেন । সমুদায় বেদ ও ধন্ুর্বেদ যুগপৎ 
তছার প্রতিভাত হইয়া! উঠিল। তিনি যুগপৎ মুর্তিমততী 
তপস্ত। ও সাক্ষাৎ সংযুগের ন্যায়, লাতিশয় গৌরব বহন 
করত, নর্কলোকের তয় সম্ত্মেক়্ বিষয়ীভূত হইলেন? এবং 
এক কাঁলে চন্দ্রাদিভ্য ব প্রতিভাত হুইয়৷ অপূর্ব বিশ্ব 
রলের অবভারণা করিলেন! স্িনি আশ্রমে থাকিয়! 
অনগ্রীর সহিত তগস্ঠ/ করিতে লামিলেন। লত্যবভী 
সর্বদাই পুত্রের প্রতি আছুকুল্য প্রদর্শন করিতেন | জননীর 
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সাহায্যে ত্দীয় তপঃসন্বদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধিতী হইত, 
লাখিলেন। কাল সহকারে তদীয় ওঁরলে রেগুকার গর্ভে 
গাঢ় পুত্রের জন্ম হুইল । তন্মধ্যে ভগবান রাম সর্বকমিষ্ঠ 

| উহার! সকলেই পিতার নদ্বশ তপস্বী' ছিলেন 1 "এবং 
তাহাদের তেজঃ ও তপোবার্ধ্য অতুমলিত ছিল । ভীহ!দের 
আবির্ভাবে পৃথিবীতে যেন হট, হুর্ষ্যের উদয় হইয়াছিলশ 
সকলেই বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী মহর্ষি ছিলেন। একদ! 
তাহার] একত্রিত হইয়া, ফলমূল আহ্রণাঁর্থে অরণ্যে প্রবেশ 
করিলে, নিয়তাব্রত। রেণুক| কান করিতে গমন করিলেন । 
গমঘসময়ে পথিমধ্যে যদ্বস্ছাকত্রমে সমাগত গন্ধররাজ 

চিত্ররধ তদীয় দর্শনগোচরে পতিত হুইলেন। ' চিত্র- 
রথের রূপলম্পত্তির সীমা নাই। তিনি দেখিতে পরষ 
সুকুমার এবং সাক্ষাৎ সৌন্দর্যের অবতার । তাঁহার রূপ 
ও মনোহারিত] জগদ্বিখ্যাত ৷ রেণুকার হ্যায় যুগ্ধস্ব ভাবা 

ললনখ তাহার বশবন্তীঁ হইবে, আশ্চর্য্য কি ? ফলতঃ পরম- 
খদ্ধিণান্ চিত্ররথকে দেখিবামাত্র রেগুকা চি্তরৃত্তি সাতিশয় 
স্পৃহয়ান্দু হুইয়৷ উঠিল? তিনি কোন মতেই বেগ ধারণে 
সমর্থ হইলেন না । কোথার অতিবিলাপী কিব্ররথ, আর 

কোথায় বা তপম্বিন রেগুক1। দৈবের অলাধ্য কিছুই 
নাই। অদ্য নিশ্চয়ই ভাগ্যবিপর্ধ্যয় বশত রেণুকার 
তাদ্বশ অনভ্ভাবিতপুর্ক মতিবৈবম্য উপস্থিত হুইন্লাছিল। 
নতুবা, আজন্ম তপন্বী বনবালীর মনে ইতরসুলভ. বিকার 
সঞ্চরিত ছইবে কেন ? যাহ! হউক, জলের স্বভাব ন্সিখত। 
তাহা। কোন কারণে উষ্ণ হইলে, কত ক্ষণ তদবন্ছ থাকিতে 

পারে % বুদ্ধিমতী রেণুকা প্রক্ষণেই অ$পনার দারুণ 
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ব্যভিচার জানিতে পারিলেন। এবং সঙ্জে সঙ্গে অবশ্য- 

স্তাবী অধঃপাতও জানিতে পারিলেন ! জানিতে পারিয়া 
তাঁহার বোধ হুইল, পৃষ্থিবী যেন ঘুর্ণায়মান হইতেছে এবং 
প্রগাঢ অন্ধকার যেন চতুর্দিক আবরণ করিয়াছে । সুত মৃত্যুর 
পুর্বে যেপ্রকার অবস্থ। . উপস্থিত হয়, তাভার অবিকল 
জন্প ঘটিল। ভয়ে ও হুশ্চিন্তায় তদীয় কলেবর কম্পিত 
হইয়া উঠিল । ততক্ষণ! চেতন) ভীহাকে পরিহ।র করিল । 

কি করব, কি হইবে ভাবিয়। কিছুই স্থির করিতে পারি- 
লেন না । অনন্তর ইতন্ততঃ চিন্ত। করিয়)?, কি হই নির্ধারণ 
করিতে না পারিয়াঃ অবশেষে ব্যাম্রভয়ভীত। ক্ষুদ্র জন্ু- 

কীর হ্যায় এবং ব্যাধ কর পরিতাড়িতা _ব্যাকুলাষ্রিণীর 

নিতাস্ত চকিভ হুইয়। সখরিত পদে ও কম্পিত. হৃদয়ে 

আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ? 

' অন্থাপ্রভাব ও মহাঁতেজ! জমদগ্রি অপ্রতিহত ষযোঁগ- 

বলে সম্ব্দয় প্রত্যক্ষ দর্শন করেন । এই ঘটন] সমকীলেই 
তদীয় জ্ঞানগৌোচর হইয়াছিল 5 সুতরাং তীছাকে গোপন কর" 
তীহার সাধ্য-হইল না । মহর্ষি বিষম রোষভরে স্বতাহুত 
হুতাঁশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়1, নিরতিশর় কঠোরস্বরে 
কহিলেন, রে পাপীয়নি ! লোকে গোপনে পাপ করে, দেব- 

তার? তাহ! প্রকাশ করিয়া থাকেন । এবং ভাহাদদের আকার 

প্রকারও.এবিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। মুতরাৎ। 

তুই গোপন করিবি কি, আমি পুর্বেই জানিতে পারিয়াছি। 
এই মুহর্তেই ইঞার সম়ুচিত ফল প্রাপ্ত হইব । আমি স্বক়্ং 
তোর দওড করিতে পারিভাম । কিন্তু পাপীয়সী তোকে 

্পর্দ। করিতে, আমার. প্ররর্তি নাই | ছায়। ইক্দ্রাি 
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লোকপালবর্গও যাছাদের নিকট অবনত, তুই সামান্য গন্ধর্ষের 
প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া লেই পরমপবিজ্র 
ভৃগুবংশে কলঙ্ক আরোপ করিলি । সুতরাং ইহার প্রতি-- 
ফল কোন রূপেই পরিহার করিতে পারিৰি না । হায় কি 
দুর্ভাগ্য ! আম! হইতে চিরনির্বল গুবংশ অপবিত্র হুইল ? 

আমি বদ তোঁকে পত্ীত্বে বরণ ন। করিতাম, তাহ। হইল্ছে, 
কখনই ঈদৃশ অগৌরব সংঘটিত হইত না। আমি ন! 
জানিয়াই লাক্ষাৎ কলঙ্ক ম্বরূপ পরমপীপিনী তোকে গৃছে 

আনয়ন করিয়াছিলাম। ম্াদ্বশ তপস্থীগণ তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ 
চিত্ররথকে সামান্য ভৃত্য মধ্যেও গণ্য করেন না । বুবিলাম, 

তোর স্বভাব অতি নীচ । লেই জন্য, কাক যেমন সরোবর 
ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র গর্ভের অনুনরণ পূর্বক তৃষ্ণা নিবারণের 
চেষ্টা করে, তুইও তেমনি মাদৃশ পুজ্যবংশীয়ের পরিছাঞ্ 
করিয়া, ইতর যোনির সেবা করিতে কুঁগ্ঠত ছুইলি ন!। 
বুঝিলাম, ঘাছার যে স্বভাব, সে সহজে তাহণ ত্যাগ করে 

না। হস্ডীকে সান করাইয়! ধৌত করিলে, সে পুনরায় 
ধূলি সংগ্রহ করিয়া, আত্মাকে মলিন করিয়। থাকে । তিনি 
এইরূপ ও অহ্যরূপ বহুরূপবাকে; পত্ভীর যথোচটিত ভৎ্সন! 
করিতে লাণিলেন ! তথাপি, ভীঙ্গার ক্রোধের কিছুমাত্র 
উপশম হুইল না| . 

তিনি এইরূপে ভৎ্সন1 করিতেছেন, এমম সময়ে -রাম 
ব্যতিরেকে পুরচতুষ্টয় উপস্থিত হইলে, তাহাদের, সকল- 

কেই ক্রমে ক্রমে কছিলেন, তোধর। এই পাপীয়লী জননীকে 

এই সু্র্তে নিপাত কর ? এই কলঙ্কিনীর মুখ দর্শন কত্রিতে 
আঁর আমার স্পৃহা! নাই। ইহাকে রক্ষণ করিলে, পাপের 
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আশর দান প্রযুক্ত পাঁপে পরিলিপু হইয়া, নরকগতি লাভ 
হইবে । বলিতে কি, ইঞ্ার সান্নিধ্য বশতঃ তপোবনের 
মলিনিম! উপস্থিত হইয়াছে । অতঃপর পাপীর়সীকৈ রক্ষ। 
করিলে, সকলেরই ব্রহ্মতেজ বিগলিত এবং তজ্জন্ক তোগাক্ষেম 
বিনষ্ট হইবে । অতএর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সত্বর 
দিবনিপাত ও তন্দ্বারা সকলের উদ্ধার কর | তিনি নির্বন্কাতি- 
শয় সহক'রে সকলকে এইপ্রকার আদেশ করিলেন কিন্তু 
পুত্রগণ একে একে সকলেই তাদৃশ বৃহদৃবধে অসম্মত হুই- 
লেন। তঙ্দর্শনে মহাঁভাগ ও মহীগ্রভাৰ জমদন্ির ক্রোধের 
সীমা রহিল না। তিনি পুর্ধাপেক্ষা অধিকতর অমর্ধবশ 

হুইয়া, লোছিত নেত্রে কছিতে লাগিলেন, বুবিলাম, তোমা- 
দের তপশ্চর্য্যা আত্মপ্রচ্ছাদন মাত্র; ধর্ধচর্ধ্যা কপটমাত্র 
এবং সত্যশীলত1 মিথ্যাচরণের উপকরণ মাত্র । অথবা 
যাহার যেরূপ সহ্বাদ ও যেরূপ জন্ম, তাহার স্বভাবও 

তদন্ুরূপ ছইয়া থাকে । পাঁপীয়সীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া, তোমাদেরও মলিনতা উপস্থিত হইয়াছে । সেই 
জন্য, পাপাত্বা তোমর। পরমপুজনীয় পিত1 আমার বাক্যে 
কর্ণপাত করিতে ন।| অতএব তোমাদেরও সুখদর্শনে 
আমার অভিলাষ নাই। তোমরাও পাঁপের সম্ুচিত প্রাতি- 
কল ভোগ কর। এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই। ম্ষে 
পুত্র পিতার 'বিরোধী, লে দেবগণের অভিশগড ও ঈশ্বরের 
পরিত্যক্ত | সুতরাং এই মুহূর্তেই তোমাদের পতন হওয়! 
সমুচিত। এ্রেবিবয়ে কালবিলস্ব ছইলে আমার গুরুতর 
প্ত্রক হইবার সম্ভাবনা । এই বলিয়া! তিনি পুর্বাপর- 
পর্ধ্যালোচনপরিশুন্য হইয়া, আর পুরন্দেছে জলাঞ্জলি 
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: দিয়া, ততক্ষণাঁ তাহাদিগকে অভিশপগু করিলেন । পুত্রগণ 
পিতৃশাপে হতচেভন হইয়, দেখিতে ' দেখিতেই স্বগ ও 
পক্ষীগণের এবং জড়ের সদৃশ ধশ্মাক্রান্ত হইলেন ; সকলেরই 
পুর্ব প্রতিভা দুরীভুত হইল, তপস্তেজ বিগলিত হুইল, ব্রক্ষবর্ট 
অপেণছিত হইল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান.পরিত্রষট হইল । 

এ সময়ে পরবীরহা! ভগধান্ রাম ফল মুল আহরণ পুর্ব” 

অরণ্য হইতে সমাগত হইলেন । জমদগ্সি দর্শনমাত্র তাহাকে 
" সবিশেষ সমস্ত অবগত করিয়! কহিলেন, ব€স ! তোমার 

জননী পাঁপে মলিন! হইয়াছেন! ইনি আর তপোবন 
বাসের ও জীবন ধারণের উপধোগিনী নহছেন। অতঞব 

সত্বর ইহাকে নিপাত কর। রাম শ্রবণমাত্র কিছুমাত্র 
বিচার না করিরা, খরধার পরশু গ্রহণ পুর্বক তৎক্ষণাৎ 
জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। এবং পিতৃপদে প্রণাম 
করিয়! কহিলেন, তাত! আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা 

' করুন । মছাতপা! জমদণ্রি তৎক্ষণাৎ মহাক্রোধ সংযম- 

পূর্বক নির্বাণ অগ্নির ম্যায়, শীতল হুইয়,শাস্তবাক্যে কহিলেন, 
বস! আমি তোমার এই কার্য্যে লাতিশয় সন্তষ্ট হইলাম । 

এবং আপনাকে যথার্থ পৃত্রকান্ বলিয়1, কৃতার্ঘম্মন্য বোঁধ 

করিলাম। নে পুত্র শিতৃবাক্য পরিপালন না করে, মে 

জননীর বিষ্ঠামাত্র, পৃথিবীর ভারমীত্র এবং সৃষ্টির কলঙ্ব- 
মাত্র । জ্ঞানপণ্ডিত সাধুগণ কুপুত্রের এই প্রকার: কুৎসা 

, করিয়াছেন । সৌভাগ্য বশতঃ আমি অতি সৎপুত্র" প্রাপ্ত 

: ছুইয়াছি। রুঝিলাম, তুমিই আমার বংশের উদ্ধার ও সুখ 
উজ্জ্বল করিবে! আমি যেন তোমার ম্যায় দৎপুত্রের স্ম্ব 

জন্ম পিতা হই। বৎস! অদ্য তুমি যে ঝামাকে লন্তষ$ 
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করিলে, তাহার প্রতিবান কর! বিধেয় | উপকারের গ্রতি- 
দান বারা পুণ্যের সঙ্ার ও দেবতার। প্রসন্ন হয়েন এবং 
অপেনারশ ক্কতার্থতা ঘটিয়া থাকে । অতএব তুমি অ্ভি- 
মত বর গ্রহণ কর। 

. কলাম কহিলেন, তাজ! পিতা যে পুত্রের প্রতি সন্ত 
ব্থয়েন, ইছাই তাগ্ার অভিমত বর | পিতার গ্রসাদ অপেক্ষা 
পুত্রের প্রাথ প্লিতব্য আর কি আছে 2 তবে পরমণগ্ডরু পিভ। 
আপনার বাক্য পালন করা বিধেয়। অতএব যদ প্রসন্ন 
হুইয়! থাকেন, তাহা হইলে, আপনার বরে জননী নি্ষলুষ 
হইয়! পুনজরঁবিত হউন, এবং আমি যে তাঁহার বধ করিয়াছি 
তাহ বিস্মৃত হউন ১ তীহাকে বধ করিয়া আমার যে পাঁতক 
সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা অপনীত হুউক $ ভ্রাতৃগণ শাপসুক্ত 
হুইয়া, পুর্বের হ্যায় প্রক্কতিস্থ হউন $ এবং আমি যেন যুদ্ধে 
অপ্রতিঘন্ী ও চিরজীবী হই। আমার আর অন্য বরে 
অভিলাষ নাই। মহা তপা জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 
বৎস! আমার প্রসাদে তোমার লমুদায় প্রার্থিত নিদ্ধি 
হইবে। বলিতে কি, দেবগণ ইতিপুর্বেই তোমার কামন। 
সফল করিয়া রাখিয়াছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র! কেননা, 
সৎপুত্র সর্বদা দেবগণের অভিমত ও আশীর্বাদ ভোগ করিয়া 
থাকে । পার্থিব আশীর্বাদের কথা আর কি বলিব? 
অদ্যাকধি লোকে তোমার নাম পরশুরাম বলিয়া? পিতৃ- 
ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ নর্বকাল বিখ্যাত ছইবে। এবং স্মরণ 
করিলে, সকলেরই পুণ্যঞ্চয় হইবে । অদ্যাবধি তোমার 
সুর গুণবান্ পুত্রের পিতা! বলিয়া আমারও গৌরবরদ্ধি 

হইবে, সন্দেছছ নাই । বহুল! তুমি কুশলী হও । 
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অনন্তর কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে, রামাি পু্রশ্ণণ পর্বব- 
বু লমিৎ কুশার্পি সংগ্রহার্থ অরণ্যে প্রস্কান করিলে, 
জমদগ্ি ভাধ্যার সহিত একাকী অবস্থিতি করিতে লাি- 

লেন। এ সময়ে অন্থুপপতি মহা'বল কার্ভবীর্্য সহ! 
আঁশ্রমপদে সমাগত হইলেন। সঁপত্বীক খষি অতিমাত্র 

সম্ডান্ত হুইয়|, সাদরবাদনসহুকারে সবিশেষআশীঃসমাধান 
পুর্বক কহিলেন, অদ্য ভাগ্যবশতঃ রাঁজদর্শন সম্পন্ন হুইল | 

| মহারাজ! আপনার হ্যায় মহাভাগ জনের লাক্ষাৎকারও 

আমাদের তপস্যর অন্যাতয় কল! অধুনা? আপনার কুশল, 

আপনার রাজ্যের ও প্রজালোকের কুশল, এবং আপনার 

বলবাহনাদি সকলেরই কুশল? আমর! আপনার রাজ্যে 
বাঁন করি; আপনি রক্ষা করেন বলিয়া, নির্বিঘ্বে তপ- 
শ্চরণ করি এবং তজ্জন্ত সতত আপনার কুশল কামনা 

করিয়! থাকি । প্রার্থনা করি, আপনার রাজ্য নির্বিত্থ 
হউক রাজপদ চিরস্থায়ী হউক এবং রাঁজরুদ্ধি নিত্য 
প্রতিভাত হউক । অধিকন্তু, আপনার যেন ধর্শে, নতে;, 
শান্তিতে, পরলোকে ও ঈশ্বরে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সঞ্চার হয় ? 

ইন] অপেক্ষা মাদৃশ তপন্বিজনের অন্য প্রার্থরিতব্য কি 
আছে? আপনি সুখী ও স্বস্থছ থাকিলেই, প্রজালোকের 
মঙ্ল। বলিতে কি, নরপতিগণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অং ২শ | 
তজ্জন্য মাদৃশ খবিগণেরও একা ন্তিক নমস্য । আমি সেই 
কারণে আপনার সবিশেষ সপর্ধ্যা বিধান করিতেছি । এই 
বলিয়া! তিনি বিছিত বিধানে তীহা'র ভ্বযুচিত গুজাবিথি 
নলমাধ! করিলেন । 

ব্যাসদেব কহিলেন, সুভ! কার্তবীর্ধ্যের ছরাঁচা কি 
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মহর্ষি জমদঘির সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল 1 হৈহয়পতি 

নিশ্চয়ই ছুরভিসন্ধীনবশংবদ হছইয়! সমাগত হইয়াছেন, 
ইহাঁও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ রাজর্ষি ফে 
ধর্মের শত্রু ও অধরন্মের মিত্র এবং তপস্যাঁর মুর্তিমান্ বিশ্ব 
ও শান্তিলতার খরধাঁর কুঠার স্বরূপ, তাহাও তাহার লবি- 
শেষ বিদিত ছিল । কেন নণ, ভগকালে ভয়ঙ্কর ওৎপাতিক 
গ্রহের হ্যায়, অর্জুনের লোকবিদ্রোছিতা দর্বলোকপ্রখ্য/ত 
হইয়াছিল | ফলতঃ মানুষ পতনের পুর্বে যেরূপ উদ্ধত 
হয়, হৈহয়পতির তাছাতে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। 
মহুর্ষর মন স্বভাবতঃ কোঁমিল, উদার ও প্রবণ হুইয়! থাকে, 

এই জন্য যুগপৎ দয়াঃ ভয় ও হিতৈষিতার বশংবদ হইয়া, 
শশব্যস্তে ও সসম্্রমে এরুপে রাজার পুভী করিলেন । 
কিন্তু দর্পকে ছৃপ্ধদানের ন্যায়, তদ্দার] বিপরীত কল আপ- 
তিত হুইল । অথব। হৈহয়র1জ কালপ্রেরিত হুইয়1, অগ্নি- 
পতিত শলভের হ্যায়, সদ্য বিনষ্ট হইবার জন্য সমাগত 

হয়েন। তীহাঁর পাপের ভার পুর্ণ হইয়াছিল। লোক" 

বিষ্টাত্রী দেবতারা আর তাহা সহ্হ করিলেন না । নেই 
জন্য তিনি হুতদর্প ও হুতন্ট্ী হইবার অভিলাষে শস্তরস'- 

স্পদ তপোবনে ছুরভিনম্ধানসাধন জন্য প্রবেশ করিয়!- 

ছিলেন। স্ৃতরাৎ পরমহিতৈষী জমদগ্নির পরমছিতকর 
পবিত্র বাক্যে কর্ণপাত বৰ! তদীর পুজায় ভ্রুক্ষেপ করলেন 

না।. প্রত্যুতঃ অতিমত্ত মাতঙ্গের হ্যায় একান্ত নিরক্কুশ ও 
অযুদ্ষত হুইয়], মদ্দভরে মহ্র্ষির অবমাননা পুর্বক সমুদায় 
তর্প্ীম প্রমথিত করিলেন?! এবং প্রবল ঝটিকার ন্যায় 
একাভ্ত উদ্দার্ম হুইয়, তত্রত্য বক্ষ লতাদি সয্দায় এক 
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কালে ভগ্ন করিয়! ফেলিলেন, । খবিগণ কেহ জপ, কেহ 
হোম, কেহ ধ্যান, কেহ বেদপাঠ, কেছ সামগাঁন, কেহ 
অধ্যয়ন, কেহ অধ্যাঁপন।, কেহ তর্ক, কেহ মীমাংনা এবং 
কেহ বা অন্যান্য রূপে স্বকর্তব্যে সন্িবিষট ছিলেন । সহসা 
এই উৎপাঁত দর্শনে আশ্রমস্থ মৃগ্ধন্বভাব পশু পক্ষীর ন্যায় 
চকিত ও ব্যাকুল হুইয়া, ইতস্ততঃ পলাঁয়মান হইলেন | 
তাহাদের আনন ও জ্গ্ভাগ্ডাদি যথাস্থানে পতিত হইয়া 
রহিল। তখনমন্ত গ্রহণ করিতে কাহারও অবনর হুইল 
না। সকলেই ঝটিকাযুখনিপতিত তুলরাঁশির ন্যাঁয়, এক 
কালেই দিখৃিগন্তর আশ্রয় করিলেন। মহাভাঁগ জমদগ্নি 
নির্বাক, ও নিরারত্ত হইয়া, গভীর বদনে সমুদয় দেখিতৈ 
লাশিলেন। মহর্ষির মনে ক্রোধ ও হিংসা সহজে স্থান 
প্রাণ্ত হয় না। সুতা তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলিতে 
অভিলাধী হইলেন না। পাছে ক্রোধের উদ্রেক হয় 
বলিয়), উদাসীনব উপবিষ্ট রহিলেন | পরবীরহ1 কার্ত- 
বীর্ধ্য নিতান্ত উদ্ধত ও নির্বিপ্ব হুইয়!, অনায়ানেই সম়দায় 
আশাম মর্দন করিয়ঃ অবশেষে বলপুর্বক হোমধেন্ুর বন 
হরণ করিয়! লইলেন। তাহাতে সে সমুদায় আশ্রন প্রতি- 
ধনিত ও জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিঘ্বা, করুণ স্বরে চীংকাঁর 
কৰিতে লাগিল তদ্র্শনে মহর্ষরও অতিাব্র ঘর্ধব্যথা 
উপস্থিত হছইল। তথাপি তিনি কিছুমাত্র বাঙনিজ্পতি না 
করিয়া, অক্রানচিতে ছুরাঁচার কার্ভবীর্ধেযের এই দারুণ আর্ভি- 
ক্রম সহা করিয়৷ রহিলেন। ঠহহয়পতি*এই অবসরে বৃত্স 
দমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। 
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এদিকে মছাবীধ্য রাঁম পরক্ষণেই আশ্রমে আগমন 
করিলেন । কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, পূর্বের ন্যায় 
উঁহার.প্রীঁত সঞ্চারিত হইল না । তিনি দেখিলেন, উহার 

পাঁদপ ও লতা সকল ভগ্ন হইয়াছে; পশু পক্ষী সকল 
নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়াছে, তপম্বী সকল কে কোথায় অদৃশ্য 
হইয়াছেন ১ উহাদের আমন সকল ইভতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

হইয়াছে এবং আক্ভাগাদি দ্রেব্য সকল ভগ্ন পতিত রছি- 

যাছে। ফলতঃ* তপোৌবনের আর নে শোভা ও সে মাধুরী 

নাই! বেদপাঠ বন্ধ হইয়াছে, লামগান স্তব্ধ হইয়াছে, 
ছোমশদ্ধ নিরন্ত হইয়াছে এবং জপ যোগ পরাছত হুইয়াছে। 

পিত1! একাকী বলিয়া আছেন, তাহার বাক শক্তি শূন্য হই” 
রাছে। তদ্দর্শনে রাম শশব্যস্ত হইয়! বিনয়নহুকাঁরে সবিশেষ 
[জিজ্ঞাসা করিলেন । জমদগ্ি আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটন! 
বথাযথ বণন পুর্বক কহিলেন, বৎস ! ক্রোধে তপন্তার ক্ষর 
হয়? বিশেষতঃ, ভগবান্ দভাত্রেয় আমাদের সকলেরই 
মাননীয় । তীছাঁর অবমাননা ব1! লংঘন করা উচিত বা 

সাধ্য নছে। আমি এই উভয় কারণে অগত্যা ছরাতআ্মার 

অসহনীয় অতিক্রম সহা করিয়াছি । কিন্তু পাপের উচিত 

দণ্ড হওয়! বিধেয়। তাহাতে আমার অপ্ররত্ভি বা অপরাগ 

নাই। তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র । তোমাকে ন্মেহবশতঃ 

নমুদাঁয় কহিলাম। যাহা বিহিত হয়ঃ কর। পাপাত্মা 
অতিমুত্র' অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছে। ইহাতে সরিশেষ 

ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, অন্দেছ নাই । 

স্চীরবীরহা৷ রাম স্বভাঁবতঃ নাঁতিশয় অমর্ধী ছিলেন। 
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কোঁন মতেই ছিদ্রাংশেও অন্যায় সহা করিতে পারিতেম 
না। পিতৃমুখে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়1, তাঁহার রোষের 
পরিসীমা রহিল না। হূর্্জয় ক্রোধে অধরোষ্ঠ প্রশ্ষ,বিত 
হইয়া উঠিল$ নয়নদ্বয় অগ্নিবর্ণ হইল; স্ুুগাস্তকালীন 
কতান্তের ম্যায় ভয়ংকর ভ্রকুটির উদয় হুইল; নিশ্বাস 

: প্রশ্বাসে প্রলয়াগ্সি প্রবাছিত হইতে লাগিল; বদনমগ্লে 
সহসা যেন মৃত্যুর ছায়া আবি হুইল। তিনি আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না । ভয়ংকর কঠিন ম্বরে 
কছিলেন, তাঁত ! পাঁপের প্রশ্রয়দাঁন মহাপাপ । অতঞ্েব 

আমি হ্রাত্মার এই অন্যায় ও অত্যাচার কোঁন ষতেই 
হা করিতে পারিব না। ভগবান দভাত্রের় কখনই 
লেকলংহার জন্য বরদান করেন নাই! কুতরাং তীহার 
অমাননার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁছারা উদ্ধত হুইয়!, 
মদান্ধ হুইয়া, অন্তায়পথে প্ররৃভিবিধানপূর্বক দেব- 
প্রনাদ কদর্ণথিত করে, তাহাদের সংহার করিলে, কখনই 
তপস্থ।র ক্ষয় হয়না! যে কোন বূপে শান্তিরক্ষা করাই 
তপন্ঠার ধর্ম । কলতঃ হৈহয়গতির পাপভার পুর্ণ হুই- 
যাছে। নেশুদ্ধ আপনার তপোরবন নছে, অন্যান্থঅনেক 

খষির বিনাছেতুতে ও বিনাদোষে সর্বনাশ করিয়াছে। 
লোকমুখে প্রায়ই তাহার অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায়। 
সী, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরগণও তাহার নিকট 'পরিহার 

প্রাপ্ত হয় না। খবিগণ স্বতাঁবতঃ শান্তশীল " বলিয়! 
তাহারে মার্জন। করেন এবং অন্যান্যের দত্াত্রেয়ের ভয় 

করিয়া থাকেন পাপা এই কারণে অকিষ্ঞত্র 
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[প্রশ্রেত ও উদ্ধত হুয়া উঠিয়াহে। আজি আর তার 
শিল্তার নাই। আমি কোন মতেই সহা করিব না। এ্রেই 
বলির] তিনি কুপিত কেশরীর ন্যায়, স্ফীত হইয়া 

উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তুরুচির শরাসন ও হুশোভিত 
তল্লপরম্পরা গ্রহণ করিয়।, যুদ্ধে প্রবলপরাক্রমপ্রকাশ- 
প্ররঃনর ঢর্নিবার রোঁষভরে কার্তবীর্ধ্যকে আক্রমণ করিলেন 
এবং মুর্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায়, ভীগণন্রক্ুটিবিধানপূর্বক 
জলদগস্তীর্র ভয়ংকর স্বরে কহিলেন, রে পাপ! তুই 
মদে নযুদ্ধত ও গুরুলঘু জ্ঞানশুন্য হইয়া, অনেক মহাপাঁতক 
অনুষ্ঠান করিয়াছিম্ । ভগবান দতাত্রেয় স্বভাবন্থুলভ নরলত। 
প্রযুক্ত পূর্বাপরবিচার না করিয়াঃ করুণাবশতঃ পাঁপাত্বা 
তোমাকে বর দান করিয়াছিলেন । কিন্তু মহাঁপাঁতক 
তুই স্বভাবনুলভ কুটিলত: প্রযুক্ত তাহার গৌরব ব| মর্ধযাঁদ! 
রক্ষা করিতে পারিলি না; বুঝিলাম, কাচবণিক কখন 
পদ্মরাগের সম্মান বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, তুই 
এতদিন যে পরিহার প্রাপ্ত হইয়া আগিয়াছিস্, তাহার 
বলে তোর সাহুন যেমন আতিমাত্র বর্ধিত হইয়াছে, তেমনি 
অদ্য আমার হস্তে তাহার গযুচিত প্রতিকল প্রাপ্ত 
হুইবি। আজি আর [তোর কোন মত নিস্তার নাই। 
ছুরাত্মন্ রাজরূপী পরমকুটিল ছুউ নিশাচর! আজি তুই 
কষুদ্রপ্রাণ মুষিকের ন্যায়, নিংহলদূশ মদীয় ভুজপিঞুরে 
পতিত ইইয়াছিন্। অতএব আপনার কাল আপতিত 
বলিয়। বোধ কর,। সৌভাগ্যক্রমে অদ্য লোককইউক 
উদ্ধত ছইবে) লৌভাগ্যক্রুমে অংজি তুই জ্লস্ত অনল- 



ভূমিখণ্ড ৬৬৫ 

সদৃশ মদীয় ক্রোবের বিষয়ব্তণ হইয়াছিস্ঃ সৌভাগ্য" 

ক্রমে অদ্য সুর্তিমান্্ মহানিষ্ট পাঁপাত্মা তোষাকে 
সংহাঁর করিয়া, লেকনকলের হৃরয়শাল উদ্ধার করিৰ 

এবং পসৌভাগ্যক্রমে অদ্য তপস্তার মুর্ভিমা বিশ্ব ও 
শন্তির সাক্ষাৎ অন্তরার পরিহ্বত* ছইবে। হায় কি 

আনন্দ! কি মলৌভাগ্য! অদ্য লোক সকল নিরুদ্ধিগ্ন 

দেবগণ প্ররুতিষ্ষ ও তপ্ধিনগ্ণণ নিরাপদে হইবেন । 
আজি ঈদৃশ ও তাদৃশ অশীম সৌভাগ্য কোন মতেই 

ত্যাগ করিতে পারিব ন1। পাপাত্মন! আজি তোমার 

এই বনন ভূষণবিভুষিত সুিব্য রাঁজদেহ শৃগীল কুকুরের 
উদরনাৎ হইবে | পুর্বে অনেক লমর, ছৃপ্ধীফেণনিভ কোমল 
শয্যায় শয়ন করিয়াও তোমার, নিদ্রা ছর নাই। আজি 
আগার গ্রণেদিত এই শরশধার় শয়ন করিয়া, গাঁ 
নিদ্র। তোমাকে অভিভূত করিবে । আর তোমার, 
কোঁনকাঁলেই জাগরিত হইতে হইবে না। যাহার! 
পাপ করে, তাহাদের পরিণাম এইপ্রকার বিনদৃশ 

ও ভয্ঙ্কর হুইর। থাকে । এক্ষণে স্মরণ কর, তুমি দীর্ঘ 
নিদ্রায় অভিভূত হইলে, কে তোমার বন্দী কার্য সাধন 
করিবে । অনুতাপ করিলে, পাঁপের প্রায়শ্চিন্ত হয়। কিন্তু 

আমার হস্তে পতিত হইয়া, তাঁহার অবসরমাত্র প্রাগু হই- 
বার কাহাঁরই সম্ভাবনা নাই । আমি এক উদ্যমেই ভ্ুর]- 
চার তোমার সংহার করিব। অদ্য পৃথিবীর ভার অপনীত 

হুইবে । ইহ1 অপেক্ষা সৌভাগ্য কি তাঁছে ? অনুলভ রাজ- 
পদে গ্রাতিষ্ঠিত হুই,1, কখনই তাহার সমুচিত .ব্যকত্কর 
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কর নাই। প্রত্যুত, অতিছ্রস্ত দস্থর ন্যায় নিতান্ত নির্দয় 
ও নির্মম হইয়া, অনবরত লোঁকসকল উদ্বেজিত করিয়াঁছ ; 
লিংহ ব্যাঁপাদি ইতর পশুর ন্যায়, কেবল শোণিত শোঁষণ 
করিয়া, আত্মোদর পোঁষণ করিয়া ১ ওৎপাঁতিক গ্রছের 

ন্যায়, নিতান্ত ছন্দম্য ছইয়া, অনবরত বিদ্রোহুপরম্পরার 
অবতারণ। করিয়াছ এবং সাক্ষাৎক্লুতান্তের ন্যায়, নিরস্তকুশ 

হুইয়ণ অক্ুতাপরাধে শত শত সরলপ্রাণ সংহার ও আহত 
করিয়াছ ॥ এতস্ডিন্ন অন্যান্য কত শত গুরুতর পাঁতক অস্থু- 

ষ্টান করিয়াছ £ তাহ! বলিবার নন্হ। অদ্য নেই সকলের 

সমুচিত ্রায়শ্চিন্ত ছইবে | অতএব সময় থ।কিতে থাঁকিতে 
আপনার আত্মীয় পরিজন সকলকে স্মরণ করিয়! লও এবং 

লোকের সর্বনাশ করিয়া, যে ক্ষখপরম্পরা! ভোগ করিয়া, 

তাহাও স্মরণ করিয়! লও | অতঃপর আর স্মরণ করিবার 

অবসর প্রাপ্ত ছইবে ন।। অধিকন্ত, সেই সকলের মায়! 
ও মমতা পরিহ'র কর? কেনন1, আর তাহাদিগকে দেখিতে 

পাইবে না । অতঃপর অনন্ত নরকপরস্পর! তোম।র অধি- 
বনতি হইবে । নেখানে পৃথিবীর কেহই তোমার সঙ্গে 
যাইবে না। তুমি আপনি যে পাপ করিয়াছ, আপনিই 
তাহা ভোগ কারবে। তোমার পাপের ভাগী কেহই হইবে 
না। হায় কিছ্রদৃষ্ট! যে তুমি স্বর্গবাসেও সন্তুষ্ট হও 
নাই, লেই তোমার নরকবাঁস সংঘটিত হইবে | 

বলিতে বলিতে রামের ক্রোপধানল শতগুণ প্রস্লিত হুইয়। 
উঠিল। তিনি আরু ক্ষণবিলম্বও সহা করিতে পারিলেন ন1। 
তঞ্ক্ষণাৎ সুশাণিতভল্লপ্রয়োগপুর্বক কার্তবীর্য্যের সহজ বাহু 



ভূমিখগ্ড | ১৬৭ 

ছেদন করিয়।৷ ফেলিলেন । তিনি ব্রন্মতেজঃ ও ক্ষাত্রতেজঃ 

যুগপৎ এই উভয়ের সাক্ষাৎ অবতাঁর। তদীয় অনস্তবীর্ধ্য 
ও ছরাধর্ষ প্রভাৰ সন কর! সহজ নহে । হৈহয়পতি স্বভা- 
বতঃ সাতিশয় তেজন্বী হইলেও, তদীয় হুরস্ত প্রহাঁরবেগ 
কোন মতেই সম্থ করিতে পারিলেন না। অগ্নিপতিত শল- 
ভের ন্যায়, তহক্ষণাঁৎ কালধর্ষের বশতাপন্ন ইইলেন। 

দেবগণ অন্তরীক্ষে অধিরূঢ হইয়া, এই ঘটন] দর্শন করিতে- 
ছিলেন। সহলা হৈহয়পতিকে ম্বতপতিত অবলোকন 
করিয়া, স্বপ্রদ্ষ্ষবৎ বোধ করিলেন। অনস্তর সকলে 
সন্তু হইয়া, একবাঁক্যে মহাতেজা র।মের প্রশৎলা পূর্বক 
অনবরত পুস্পরফি ছারা তীহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন”! 
সমকালেই দিব্য বাদি ব্রনিনাঙ্গদ দিক্ বিদিক্ এ্রতিধনিত 
হুইয়। উঠিল । শন্ধরর্ণ আনন্দভরে অবশ হইয়া, শুন্বরে 
সঙ্গীত আরস্ভ করিল ; অগ্মরোগণ ততোধিক আীতিষান্ 
হুইয়া, নৃত্য করিতে লাশিল। ফলতঃ, ক্ষণমধ্যেই সমস্ত 
২সার আনন্দ পুর্ণ ও উৎফুল্প হইয়া উঠল । রামের 

গুণগ!নে জগৎ পরিপুরিত্ হছইল। দেবরমণীশণ শগ্বধনি 

করিয়া, এই মঙ্জলঘটনার প্রতিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
বায়ু অনুকুল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল $ সমুদায় 
দিক যেন প্রপারিত হুইয়। উঠিল এবং 'লে'কের হৃদয় 
বিপুল পুলকভারে বারংবার স্ফীত হইতে লাগিল। 

কার্তবীর্ধ্য স্বীয় ছুরাচারিতা বশতঃ লকলেরই বিরাসংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। অথব।," সমস্ত নংসারই পাপের শত্রু 
হুইয়! থাকে । সুতরাং, তাহার মৃত্যুতে কাহারও বিষাদ 
বা. অবসাদ উপস্থিত হুইল না । এই জন্য, মনীবিগ্ণ, 
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পাপ করিতে প্রতিষেধ করেন পাপাত্মার আত্মীয় কফেছঈ 

নাই ! 
সে যাহা ছউক, রাম এই শুভকার্যয সমাধান নিজ 

দণডঘট্টিত তুজজমের ন্যায়, সগভ্র্জনে দারুণ নিশ্বান ত্যাগ 
করিতে করিতে পিতৃনকাশে সমুপস্থিত হইলেন এবং 
তর্তিতরে গুণাম পূর্বক সমুদায় ঘটনা সবিশেষ নিবে- 
দন কাঁরয়া, কছিলেন, তাঁত! আপনার আশীর্বাদ অথগ্ড- 
নীয়। শ্তরাৎ, সামান্য প্রাণ কার্তবীধ্যের কথা কিঃ 

দেবগণও আপনার বিরোধী হুইয়াঃ আমার নিকট পরি- 

কার প্রাণ্তড হইতে পাঁরেন না। কফলতঃ, পিতার আশী- 
বরবাদ সাফাৎ অন্ত ও মুর্তিমান অবনাশী তেজঃ। 
নিতান্ত সৌভাগ্যযোগ নাঞহইলে, তাহ প্রাপ্ত হওয়' 
ভর্ঘট ৷ ছুরাতআ। যেমন রথ এশ্বধ্যে অন্ধীভূত ও বরগর্বে 
অতিমাত্র মন্ত হইয়া, আপনার বিদ্রোহে প্ররন্ত হইয়াছিল, 
ভদ্রপ আপনার আঁশীর্বাদে আমার হস্তে তাহার সমুচিত 
প্রতিকল প্রাপ্ত হইয়াছে । বলিভে কি, ষে কেহ এইরূপে 

আপনাধর্ অপকার চেষ্টা করিবে, আপনার অখণ্ড 

আশীর্ধ।দে তাহারই মস্তক ছেদন করিব। বিধাতা কখন 
আপনার সৃষ্কির যুর্তিমান্ অন্তরার স্বরূপ পাপের পরিহার 

প্রদান করেন ন1। কিয়ৎকালের জন্য পরিহার প্রদান 

করিলে, অবশেষে এক উদ্যমেই সংহার করিয়া! থাকেন | 
হুরাচার ট্হহয়পতি তাহার নিদর্শন | দেখুন, হ্রায্ম। 
বহুকাল যাবৎ প্রাপপরম্পরা অনুষ্ঠান করিয়া জীবিত 
ছিল । অবশেষে এক উদ্যমেই ম্বতাযুখে নিপতিন 
হুইল । পাপ করিলে সকলেরই এইপ্রকার “দারুণ 
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বিপরিণাষ উপস্ফিত হইয়া! থাকে । তাহাতে অণুমাত্র 

সন্দেহ নাই! 

মহামতি জমদমি শুনিয়। সাতিশয় সুখী ও সন্তুষ্ট হুই- 
লেন। এবং আন্তরিক অকপট আশীঃ লহুকারে কছিলেন, 
বস! তুমি লো'ককণ্টক উদ্ধার করিয়াছঃ দেবতার! 
তোমার মঙ্গল করুন। এবং তোমার এই সর্বলোকমঙল 

দিব্য তেজঃ আরও বর্দিত হউক। লোকের উপকার 

করাই যথার্থ সাধুতার লক্ষণ | মৌভাগ্য ক্রমে তুমি সেই 

সাধুতাঁভুষণে অলঙ্কৃত হুইয়াছ। ইহ! অপেক্ষা পিতা! আমার 
প্রীতির ও সুখের বিষয় কি আছে? এই লোকোপ- 
কাররূপ মহাগুণে শ্বরৎ ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, 
তাহাতে লন্দেহ নাই! কেননা, লোকের উপকার সাধন 

করাই জপৎ বিভু পরমাত্মীর প্রধান উদ্দেশ্য । যাহার! 
নেই উদ্দেগ্য পুর করে, তাঁহাদের কামন। পুর্ণ হইয়া থাকে | 
অতএব তোমার সম্ুবায় কামনাই সম্পন্ন হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি সবিশেষ স্মেহ সহকারে 
পিতৃভক্ত রামের মস্তক আপ্রাণ পুর্বক সম্ুচিত অভিনন্দন 
করিলেন । 

এদিকে, অন্ুপপতি নিহত হুইলে, তদীয় দায়াদগণ 
যারপরনাই শোকাঁবিষ্ট ছইল। তাঁছাদের সকলেরই প্রক্কতি 
প্রায় অজ্ভুনের সদৃশ সাতিশয় কুটিলভাবাপন্ন ॥ 'ুতরাং 
বৈরনিধাতনে তাহাদের একাস্ত অভিলাষ হুইল । “তাহার! 
কোন মতেই মনোবেশ সংবরণ করিতে সমর্থ হইল না। 

কিন্তু মহাতেজা রামের ছ্রস্ত প্রভাব ও দারুণ খ্বীর্ 
তাহাদের পরিজ্ঞ।(ত ছিল। সেজন্য, লাক্ষাৎকারে 
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কোনবূপ প্রতিহিংসা! কর! অনাধ্য ও হুঃনাহুন ভাঁবিয়", 
গোপনে তাহার বিধান করিতে উদৃযুক্ত হুইল এবং 

অনবরত তাহার সমুচিত উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল । 
হে স্ুতনন্দন ! তাহাদেরও কাল পুর্ণ হুইরাছিল। হ্বৃত্ু, 
আর্জুনের ন্যায় তাহাদিগীকেও আহ্বান করিতেছিল এবং 

পৃথিবীও তাহাদের ভারে নিপীড়িত হইয়া, আর বহন 
করিতে উৎন্ুক ছিলেন না । তজ্জন্য, তাহার1 এই "দারুণ 
ছুশ্চেষ্টায় প্রতিনিরৃতত হইল নাঁ। একদা রামাদি সকলে পুর্ব- 
বত কুশমমিধঃ আঁহরণার্ে অরণ্যে গমন করিলে, জমদন্লে 
একাকী উপবিষ্ট ও পরক্রক্ষের ধ্যাননিষ্ঠ হুইয়! আছেন? 
পর্বে ছোমধেনু বৎসের সহিত রোমস্থন করিতেছে, অস্কা - 
হ্যের! যাহার যে কার্যে সন্বিবিষ্ট ছুইয়ণঃ নিরুদ্ধেগে আদীন 

আছেন); কোন দিকে কোনরূপ উত্পাতের শঙ্কা নাই ; 
আঁশ্রমস্থ মুগ্ধন্বভাঁব হরিণহুরিণীগণ নিঃশস্কে ইতস্ততঃ বিচ- 
রণ করিতেছে ; শান্তম্বভাব খবিবালকগণ নির্ভয়ে সিংহ- 

ব্যাক্রাদি ছিংঅস্বভাঁব শ্বাপদণণের সহিত সটাদি সংযম ও 

লান্কুলাদি গ্রহণ পুর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে £ পক্ষিগণ কেছ 

নীড়ে, কেহ বুক্ষশাখায়,। কেহ লতাকুঞ্জে এবং কেহ ব' 

কু'টারশিখরে উপবেশন করিয়া খবিগণের বেদপাঠের 
প্রতিধনি করিতেছে £ তাহাদের সুমধুর কলনিনাদে তপো- 

রন পুর্ণ হুইয়াছে ঃ দিব্য মোহন ছোমগন্ধ ম্বহু মন্দ বায়ুভরে 

হছিলোলিত হুইয়, সকলের শ্ত্রাণরন্তধ্র আপ্য।য়িত করিয়া, 
ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ'প্রবাছিত হইতেছে এবং রক্ষ ও লতা! 
লক্দ সুশীতল হুখম্পর্শ সমীরণের প্রতিঘাতে ঈষৎ আন্দে1- 

লিত হইয়া, পথশ্রীন্ত পথিকদিশকে যেন আহ্বান করিতেছে ঃ 
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এমন সময়ে মহ্থাবীধ্য কীর্ভবীর্ষে্যর হুরাচার সন্থাঁয়- 

গণ ভূর্বদ্ধিপরতন্ত্র ও ছুর্নিবার কাল প্রেরিত হুইয়া, সদ্যে!- 
স্বত্যুর অভিলাঁষে নিৎছের গুহাঁমধ্যে জম্থুকের হ্যায়, সর্পেন্স 
গর্ভমধ্যে সুষিকের হ্যায় অথব! শ্যেনেরকুলাঁয় মধ্যে ক্ষুত্রে- 

প্রাণ চটকের হ্যায়, তাদৃশ শান্তরসাদিপদ তপোবনে প্রবেশ 
করিল । জীরুত্বভাব শান্তপ্রকতি জমদপ্পসি লোকক্ষয়পর্রি- 
হারকাঁমনায় শাম্তবাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে নিরজ্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত কাল আনপন্ন হওয়াতে 

তাহার! তাহাতে কর্ণপাত ন্না করিয়, ছর্দীস্ত দল্যুর হ্যায়, 

সমস্ত তপোবন উপজ্রুত করিল। অবশেষে খরধার-শর- 

প্রহারপুরঃসর নিরীহুমতি জমদগ্রিকে আক্রমণ করিয়ম, 

তৎক্ষণাৎ ভীহাঁকে নিহত করিল। আঁশ্রমবাসপী খবিগণ 
পরেই ঘটন! দর্শনে নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া, স্বন্য 
প্রাণরক্ষার অভিলাবে কেহই এ বিষয়ে কিছুমাত্র বা 
নিম্পন্তি করিলেন না । সকলেই একান্ত উৎসুক হুইয়', 
ভগবান্ রামের আগমনপ্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন । হে 
আত! ভ্ররাত্মারা রামের প্রভাব অবগত ছিল। তিনিষে 

কুপিত হইলে, এক উদ্যমেই তাহাদের সকলকে সংহার 

করিতে পারেন, ইহাঁও তাহাদের বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল। 
এইজন্য তাহার! আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, শশ- 
ব্যস্তে আশ্রম হুইভে বহির্গত ও যথাস্থানে সমাগত হুইল"! 

ব্যানদেব কছিলেন, সুত! ছ্রাচার দায়াদর্গণ এই 

রূপে মহাঁভাঁগ জমদম্নিকে সংছার করিয়1» অপক্রাস্ত হইলে, 
ভগবান্ রাম অব্যবহিত পরক্ষণেই সমিহকুশ হস্তে আশু” 
পদে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন আশ্রম হুইভে 
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বহির্গত হয়েন, তখন তীহার মন অপ্রসন্ন হুইয়াছিল। লচরা- 
চর অনিষ্টদর্শনের পুর্বক্ষণে এইপ্রকার অগ্রসত্তি ঘটিয়! 

থাকে | কিন্তু, কর্তব্যের অনুরোধে অগত্যা অরণ্যে গমন 

করিতে হইয়াছিল । অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ ছু্মি- 
মিত্ত দুষ্ট হইতে লাগিল" তজ্জন্তয অধিক বিলম্ব না করিয়া 
সত্বরে তপোবনে প্রবেশ করিঃলন। প্রবেশ করিয়াই পিতৃ- 
সন্দর্শনে একান্ত উৎনুক হইলেন। তিনি ম্বভাবতঃ 
সাতিশয় গিতৃতক্ত। পিতৃদেবের চরণবন্দন ও সন্দর্শন 
না করিয়া, কখনই কোন বিষয়ে প্রবন্ধ হইতেন না। 

যাইবার সময় ও আনিবার সময় উভয় কালেই অগ্রে 
পিতার সয়ুচিত সভাজন ও অভিবাদন করিতেন। তীহার 
দুঢতর প্রতীতি ছিল, পিতার নন্তোষেই দেবগণের সস্তেষ 
এবং পিতার উপানন|, দেবগণের উপামনাসম্পন্ন হইয়। 
থাকে। তিনি এই প্রকার সদ্রুদ্ধির প্রণোদিত হইয়াই, 
সব্বদ। পিতার প্রির কার্য্য অনুষ্ঠীন করিতেন । তাহাতে 
ভাল মন্দ বিচারণা করিতেন না। জননীহছত্যায় যে 

গুরুতর মহ[পাঁতক সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত 

ছিলেন । তথাপি পিতার আদেশপাঁলন পরম ধর্ম জ্ঞানে 

তাদ্বশ অন্ষ্ঠানে সহন! প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাতেই তাহার 
পিতৃভক্তির পরাকান্ঠা প্রদর্শিত হয়। 

'সে যাহ! হউক, অদ্য তিনি পূর্ব পূর্ব দিন অপেক্ষা সমধিক 
উতহৃক 'ইইয়া, আশ্রমে গ্রবেশমাত্র পিতাঁর সন্দর্শন ও চরণ- 
বন্দনার্থ গমন করিলেন । কিন্তু গমন করিয়াই দেখিলেন, তদীয় 
শরমদেব পিতৃদেব পরলোক গ্রমন করিয়াছেন এবং নিতান্ত 

অনাথের ন্যায় প্তিত রহিয়াছেন। দর্শনমাত্র প্রথমতঃ 
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্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, বোধ করিয়া, একান্ত চফিত হইয়া 

রহিলেন । তিনি স্বপ্পেও ভাবেন নাই ষে, প্রত্যাগত 

হুইয়া, পিতাকে আর দেখিতে পাইবেন না । অথবা! এই 
রূপে অসহায় হুইয়' পিতৃদেব পরলোকের অতিথি হইবেন, 
ইছাও তহার কণ্পনাঁপথে কখনই সয়ুদিত হয় নাই। 
স্বতরাৎ, দর্শনমাত্র তাহার শোঁকনাগর একেবারেই 
উদ্বেল হুইয়! উঠিল। অচলরাজ হিমাঁচলের ন্যায়, তাদৃশ 
ধৈর্ধযনিধি এক বারেই বিচলিত ভাব প্রাণ্ড হুইলেন। 

তিনি উস্ছলিত মনোবেগ* কোন মতেই সহা করিতে ন। 

পারিয়' অতিমাত্র হঃখ ও বিষাদভরে অনর্গল অঞ্ঞনলিল 

বিনির্লিত করিয়া, গদগদ বচনে বিলাপ ও পরিতান্ন 

করিতে লাগিলেন । 

ব্রয়োবিৎশত/ধিকশততম অধ্যায় 

ব্যানদেব কহিলেন, সত! তিনি ম্নৃতপতিত পিতার 

চরণযুগল পুর্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তিভরে শীঢুতর বারংবার 
আলিঙ্গন ও মস্তকোপরি সযত্তে স্থাপন এবং প্রগাঢ়" গতি- 
তরে পুনঃ পুনঃ ঢুন্বন ও আস্রাণ করিয়?, করুণস্বরে কছিতে 

লাগিলেন, তাত! আপনি কিজন্য ধুলায় শয়ন করিয়। 

আছেন? কিজন্তক আপনার প্রলন্ন মুখকমল জঈদৃশঞ্ মন 

হইয়াছে ? কিদন্য আমাকে পূর্বের ন্যায় সাঁদর ও. ্ বহুৰাঁক্যে 



ওশলানস5+৪ 

নস্তাষণ করিতেছেন না? আমি পুর্বে কখন আপনাকে 
এরীপ আন, অপ্রপন্ন ও নিরুভ্তর অবলোকন করি নাই। 

আমি নিকটে আনিতে না৷ আনিতেই আপনি উৎম্থুক ও 
অভিমুখীন হুইয়! অগ্রে আমাকে আলিঙ্গন করিতেন এবং 
ঈরণে পতিত হইলে, শ্মেহভরে উত্থান করাইয়া, কোমল 

করে অঙ্গের ধুলি অপনীত করতেন । আজি আমি বারং- 

বার ব্যাকুল হুইয়1, আপনার চরণাঁরবিন্দে লুগ্চিত হুই- 
তেছি, তথাপি আপনি আম'কে উত্থান করাইতেছেন মা, 
ইন্থার কারণ কি? তাত! আমি আপনার একান্ত ভক্ত 

ও অনুগত | ইহা জানিয়াও আমাঁকে ত্যাথ করিয়। গেলেন। 
আপনি আমাকে না বলিয়! ও সমতিব্যাহারে ন। লইয়1, 

কখন একাকী কোন স্থানে গমন করিতেন না। আজি 

কেন তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিলেন? আমি কি কোন 
অপরাধ করিয়াছি, সেইজন্য এরূপ বিনদশ ব্যবহারে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাত! পিভার বিরক্তি ও অগ্রসন্নত' 
অপেক্ষা অভিশাপ ৪ অপমৃত্যু শহগুণে শ্রেযক্ষর। 

অতএব আপনি কেন আমাকে অভিশপ্ত করিলেন ন। । 

তাহাতে আমার ঈদৃশ দারুণ বিপদ ও অবসাদ উপস্থিত 

হইত না। তাঁত! আমি আজও আপনার অপার ম্সেছ ও 
পালন গুণে সেই সুকুমার শিশু আছি। আপনি পরি- 
ত্যাগ করিয়। গ্নেলেন, শিশু আমার কি হইবে, অন্ততঃ ইহাও 
আপনাক়্ একবার চিন্তা করা কর্তব্য । এ দেখুন, ব্ৃদ্ধ- 
বিহজম কুলায় হইতে বহছির্ণত হইয়া, অতি কষ্টেও আপনার 

শ্ররজ[তপক্ষ উড্ডগ্রননমর্ধ শাবকৈর জন্য আহার সংগ্রহ 
কবি | ভুমি অমর্থ ও সক্ষম হইলেও. আপনি 
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গ্রতিদিন এইরূপে আমার জন্য আহার স: গ্রহ করিয়াছেন | 
এবং আমাকে ভোজন না করাইয়! স্বয়ং কখন ভোজন 
করেন নাই। অতঃপর কে আমাকে সেইরূপে ভোজন 
প্রদ(ন করিবেন আপনর নিকট আমার অভিমানের 

নটমা ছিল না। আপনি তৎ্লমস্ত অনায়াসেই সন্ধ 
করিতেন। কখন বয়স্ক ভাবিয়। তাহাতে বিরস্ত হুইস্ডেন 
ন|। ম্রেহ ও মমতা ত্যাগ করা তপশ্বির স্বভাব। 
আপনি সন্সেহ মনত। অনায়ানে ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত মির্দ- 
য়ের ম্যায়, একাকী গমন করিলেন, যাহা হউক, গাত্রোখ।ন 
করুন। আপনার জন্য পরম বত্বু পূর্বক এই সমিৎকুশ 
আহরণ করিরাছি। উঠীবা এই সমস্ত পূর্বের হ্যায় পরম 
প্রীতিভরে শ্রাহণ করিয়।, আমর পরিশ্রম সার্থক ও 

স্বকর্তব্য সান করুন। এঁ দেখু? তশবেগণের পরম 
অদ্ধাম্পদ হোমবেল উপস্থিত হইয়াছে । এ দেখুন, যজ্ভীয় 
অন্নি স্বয়ং প্রজ্ত্কলিত হইয়া, উদ্ধা প্রবণ শিখারূপ হুস্ত- 
বিসারণ পূর্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । এ দেখুন 
আ'পনাঁর পরম এঞীতি ভাজন হোমধেনু ভে।(জনবেল' উপ- 

স্থিত দেখিয়!, বনের সহিত তারন্বরে বারত্বার চীৎক)র 

করিতেছে । উঠিয়া ইহাকে পুর্বের ন্যায় স্বহস্তে ভক্ষণ 
প্রদান করুন। তাতঃ আপনি লোকক্ষয়-মহাপাঁতক জানি- 
য়।ও), পুর্বে ইহার বসের জন্য আমাকে তাহার?" প্রবর্তিত 
করিতেও কুণ্ঠিত হছয়েন নাই। আর আজি কেম ইহার 
চীৎকারে কর্ণপাত করতেছেন না? ৬ দেখুন, খষিশীণ 
আপনার অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জন্য সমাগত হইয়া,» চন্দু- 
পিকে দণ্ডায়মান অছেন। আপনি অনুমতি না করিলে; 
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ইঙ্ীর/ কোন বিষয়ে প্রবনত হয়েন ন। | এঁদেখুনঃ আপ 
নার ক্ুত্রিম পুত্র কন্যা হরিণ হুরিণী উৎসুক ও ব্যাকুল 
হইয়1, বাঁরাংবার লোলজিহ্বায় ভবদীয় চরণার বিন্দের, ধুলি 
লেহন করিতেছে । ইহাদিগকে পুর্বের ন্যায় অলিঙ্গন ও 
লস্ভাষণ করিয়া, পরিতৃপ্ত ও অপ্যায়িত করুন। তাতঃ ! 

এেই হস্তিশাবক আপনাকেই পিতা মাঁত। বলিয়! অবগত 
আছে সেইজন্য প্রতিদিন আপনার হস্তে ভোজন প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকে | আজিও পুর্বের ন্যায় পরম উৎ্হ্ৃক হইয়া, 

ভোজনার্থ উপস্ষিত হুইয়াছে। কিজন্য উদাশীন হুইয়া, 
শয়ন করিয়া আছেন । এ দেখুন, বিহ্ঙ্গম সকল অপনার 
আুমধুর, বেদ পাঠের প্রতীক্ষা! আছে] কেননা, তদ্বার। 

ইহাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত ও আত্ম! পুলকিত হয় । নর্যা- 

পেক্ষ। আমি আপনার প্রিয়পাত্র, ভক্ত ও অনুগত । সেই 
আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া, আপনার নিকট অন্ন 
প্রার্থনা করিতেছি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়।, ক্ষুধা ও 
তৃষ্ণায় দারুণ শ্রমজনিত আমর নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত 
হইয়াছে । আমি এইপ্রকার শ্রমকাতর হুইয়1, খিন্রদেছে 
সমীপে সমাগত হুইলেইঃ আপনি সমুচিত ভোক্ষ্য ভোজ্য 
প্রদান করিয়া, আমাকে সুখীও শীন্ত করিতেন। সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র বলিয়া আমার উপর আপনার ন্সেহ ও প্রীতির সীম! 
ছিলপা।' আমি যেখানে সেখানে সেই স্মেছে প্রীতির 
গৌরব করিয়া, আপনার সৌভাগ্য গর্ব গ্রদর্শন করিতাম। 

বলিজে,কি, আপন্বার আদর ও আনীর্বাদে প্রভাবে কেছই 
আনাস স্পন্ধ্শ হইতে সাহুনী নহে । তাতঃ ! আজি আমার 
সদায় বিনষ্ট হুইল । আজি আমি অনাথ ও -অশরণ 
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হইলাম | আমার আর জীবনধারণে প্রম্নোজন কি? 
হায়! অদ্য আপনাকে এই রূপে বতপতিত দর্শন করিয়া, 
সুস্পষ্ট প্রভীতি হুইল, তপস্থাঁয় কিছুমাত্র গৌরব নাই 2 
তপোবনে অগুমাত্র স্বগর্ণরতা নাই এবং ধর্মানুষ্ঠানের 
লেশমাত্র ফল নাই। আপনি খন পতিত হইলেন, 
'তখন ধর্ম ও সত্য পতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রি 

ভগবান্ রাম পিতাঁর উদ্ধেশে এইরূপে ও অন্যরূপ বন্থরূপ 
বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল 1 তদীয় শেক সাগরে 

ক্রমশঃ উদ্ধেল হইয়া! উঠিতত লান্সিল। অন্তর তিনি সমা- 
গত খবিগণের সাস্তবনয় ও স্বকীয় অনামন্যে বুদ্ধিবলে 

এই উস্ছলিত শোকবেশ কথঞ্চিত সংবরণ করিয়া, পর্ব 

প্রক্লতি লাভ" করিলেন এবং যথ। বিধানে পিতার পর- 

লোকে কার্য নম।ধানান্তে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

খষিশণ ! আমি আশ্রম হইতে বহির্থত হইলে ষেষে 
ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং পরম পুজ্যাপদ পিতৃদেব ষেবধপে 
পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, সমুদায় আন্ুপুর্বিক কীর্তন করুন। 
শুনিয়া যথোচিত প্রতীকার করিব । আগোঁধনগণ ! যঙ্গি 

অমার প্রতি মেহ ও করুণা থাকে, তাহাহুইলে, কিছুমাত্র 
গোপন করিবেন না । পিতা আমার স্বভাঁবতঃ শীস্ত- 
শীল ও নিরীহ প্ররুতি। অতএব বোধ-হয়, বিনাপরাধেই 
তদীয় গুণ দণ্ড সংঘটিত হুইয়! থাকে । অথবা, পিত! 
আপাতঃ অপরাধী হইলেও, তদীয় প্রাণদও্ পহ্হা করা৷ 

পিতৃ প্রাণ পুত্রের কদাচ সাধ্য হয় না। 

খবিগণ কহিলেন, ভার্গব! তুমি অসীম জানিস 
বিশিষ্ট । তোমার অনুমান কখন ব্যর্থ হুইতে পারেন! 
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তোমার পিতৃদেব বাস্তবিক নিরপরাধে নিহত হইয়াছেন । 
তিনি শক্তি সত্বেও হুরাত্মীদিশকে ক্ষমা করিয়াছেন । 

তাহার তপোবল যেরূপ অনামান্, তাঁছাতে মমে করিলে, 
তিনি অনায়াসেই শক্রদিগকে ভস্ম করিতে পারিতেন। 

ভাহ1! না করাতেই, শত্রগণ প্রবল হইয়া, বিশেষতঃ তোমার 
অন্থপস্থিতি বঈপ সুযোগ পাইয়া পিতৃ দেবকে সংহার 
করিয়া, অনায়াজেই পলায়ন করিয়াছে । সর্বথা, শৃাল 
হস্তে সিংহের পরাজয় ও পরাভব সমাহিত হইয়াছে । 

ইছণ অপেক্ষা শোকের ও পরিতাপের বিষয় আর কি 

হুইতে পারে ! 
» রাম কহিলেন, বুবিলাম, ট্দব নির্দিষ্ট বা বিধিক্ৃত্য 

অতিক্রম বা পরিহার করা সহজ নছে। বিধাতার মনে 

যাহা আছে, তাঁহছ। অবশ্যই সংঘটিত হইয়। থাকে। সে 

বিষয়ে অনুতাপ ও শোক কর? রৃথী। অধুন1, কাল 

বিলম্ব কর। বিধেয় নহে । অতএব নত্বর শক্রগণের নাম 

নির্দেশ করিয়া) আমাকে স্বস্থ ও উপকৃত করুন? পিতৃ 

শত্রু, জীবিত থাকিতে, লৎপুত্রের স্বস্তি সম্ভাবনা! কোথায় ? 

নিশ্চয় বলিতেছি, শক্রকুল নির্মল ন। করিয়া, জলম্পর্শ 

করিব না। যদ্দিনিপাত করিতে না পারি, তাঁছ! হইলে, 
ইহ লৌকেও আর অবশ্থিতি করিব না। আপনাদের 

সমক্ষে এই খরধার ছেতি প্রয়োগ করিয়া, পাঁপজীবন 

বাহর্ঘত'করতঃ পিতৃ খণের নিক্ষাশম করিব। আমার বাক্য 
কদাচ অন্যথা হুইবে না? ষে পুত্র পিতার খণ পরিক্ষার 
ন কয়ে সে কখন পুত্র বলিয়! গণ্য হইতে পারে ন|। 

ইছলোকে পিতৃ পুত্র সন্বস্ধই সর্বাপেক্ষা বলবান ও প্রধান | 
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পিত1 লাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ সেই পিতার অপস্বৃতু দর্শন 
সাক্ষাৎ নরক দর্শন, সন্দেহ নাই । 

ভগবান রাম গদৃণদৃ বচনে এইপ্রকার কহিয়া ধীরে 
ধীরে বিনিরুন্ত হইলে, খর্িগণ অআহাঁকে সাস্বনা করিয়া 
কহিলেন, রাষ ! তোমার পিতৃভক্তির সীমা নাই। এই 
গুণে তোমার সমুদায় কামনাই সম্পন্ন হইবে, সন্দেছ নাই? 
অধিকন্তু, তোমার ব্রহ্গমতেজে ত্বদীয় শিতার নিশ্চয়ই 
সদৃগতি লাভ হইবে । অতএব তুমি শোঁকত্যা্ করিয়া % 
অনন্তর কর্তব্য সাধনে বন্ত্ববান্ ও ত্বরাপর হও! শেকে 

ধৈর্য্য নাশ ও বুদ্ধি হানিকরে এবং তেজ ক্ষয় করিয়' 
থাকে | বুদ্ধিমান পুরুষগণ এই কারণে শোকের বশব হর 

হয়েন না। শোক হৃদয়ের শঙ্কু স্বরূপ । এবং আত্ম- 
লাভের ছুরস্ত প্রতিঘাত স্বরূপ । তুমি নেই শোৌকত্যা্ 
করিয়া!» পিতৃশক্রর উৎপাঁটন কর। অধুনা, তাহাদের 
নাম নির্দেশে করি, শ্রবণ কর। ভুমি আশ্রম হইতে বছ্ছি- 
গত হইলে, একদল শক্্রধারী পুরুষ সহসা প্রবেশ করিল । 
জিজ্ভান! করিয়?। অবগত হইলাম, তাহার কার্তবীর্যের 
দায়াদ। তুমি যে সেই কার্তবীর্ষ্যের ভুজবল ছেদন করিয়? 
হার করিয়াছ, তাঁহার বৈরশোধ, করাই এঁ পুরুসগণের 

উদ্দেশ্য । তুমি যে আশ্রমের বহির্ঘত হুইয়াছ, ছুরাচারগ্রণ 
তাহা বিশেষ ব্ূপে অবগত ছিল । এই জন্য "আশ্রমে 
প্রবেশমাত্র কাপুরুবের হ্যায় তোঁমাঁর নাম নির্দেশ করিয়া, 

কহিতে লাগিল, ছুরাচার রাম কোথায়? সেই পাপাজ্মা 
আমাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, ভয় বশত 

নিশ্চয়ই পলায়ন করিয়াছে । এই বলিয় তা 
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নিংহগুহ! প্রবিষ্ট জন্মুকের হ্যায় ভীত দৃষ্টি ইত- 
স্ততঃ সঞ্চারিত করিতে লাগিল । অনম্তর কাঁল বিলম্ব ন' 
করিরা নিরপরাধে ত্বদীয় পিতাকে সংহার পূর্বক অপ- 
ক্রান্ত হইল । আমরা,সবিশেষ লাবপান না হইতেই, এ্রেই 
দারুণ শোকাবহ "ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে । তোমার 
পিতাও শান্ত স্বভাব প্রযুক্ত লোকক্ষয় আশঙ্কায় আঁমা- 
দিগকে লাৰধান হুইতে প্রতিষেধ করিয়াছিলেন । তিনি 
ধ্বুদ্ধিতে ক্ষমা করিয়া, ন্বয়ংই হুত হুইয়াছেন। তাদৃশ 
লোকেহাত্যকারী মহাত্মার জন্য "শোক কর! বিধেয় নহে । 
ফলতঃ, ছরাতআ্নাঁর। তাহার কৃত উপকার তুচ্ছ করিয়, যে 
রূপ কৃতত্বত। করিয়াছে, তৃমি প্রতীকার বিহিত না করি- 
লেও, স্বয়ং জগদীশ্বর কখনই ইহ! সহ্য করবেন না। 
কেন না, অপকারের প্রতিঘাত না করিলে, লোকস্থিতির 
সম্ভতাবন। কোথায়? এই জন্য, তিনি লোকমঙ্গল সাধন 
কামনায় যুগে যুগে অবন্তীর্ণ হইয়া! থাকেন?! এবং &ই 
জন্যই অপকার করিয়া, কোন ব্যক্তিই সহজে পরিহার 
প্রাপ্ত হয় না! হছে ভার্গব! আমর! সমুদাঁয় ঘটন। 
কলাফল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে যাহ! বিহিত হয়, সত্বর 
বিধান কর । 

রাম কহিলেন, খবিগণ ! স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিকার 
করুন বা নাকরুন তাহাতে আমার আক্ষেপ নাই। 
আমি "নিজেই ইহার প্রতিকার চেষ্টাকরিয়। বলিতেছি, 
ঈশ্বরের অনতিমূত হইলেও, এবিষয়ে নিরভ বা নিরস্থ 
হইব না।. প্রাণপর্ধ্যস্ত পণ করিয়া, পিতৃবৈরনির্ধ্যাতন 
করিব । এবিষয়ে আমার সমস্ত. তপোবল নিগ্জোগ 
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করিলাম। আপনার এই স্থানেই প্রতীক্ষা! করুন 5. আমি 
মুহূর্তমধ্যে কণ্টকনিপাত করিয়', প্রত্যাগমন ও বআর্ঁপন। 
দিগকে অভিবাদন করিব। যাবৎ শত্রু নিপাত ন। করি- 
তেছি, তাঁবু আমার স্বস্থত1 নাই.। মস্তক পার্থ অমি 
প্রস্রলিত থাকিতে, কোন্ বক্তি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইতে 
পারে? এই বলিয়া ভগবান্ পরবীরহা মহাবীর্ধ্য লাম 
তৎক্ষণাৎ খরতর শক্স গ্রহণ করয়া, মুর্তিমান্ কতাস্তের 
হ্যায়, প্রবল রোধভরে কার্তবীর্য্যের পুরমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। তৎ্কাঁলে তদীয় সুপ্রনিদ্ধ শান্ত স্বরূপউৎপাত কেতুর 
হ্যায়, নিরতিশয় ভয়াবহ হুইয়। উঠিল । নগরের স্ত্রী বালক 
বদ্ধগণ এবং অতিমাত্র সাহসী পুরুষগণও তদ্দর্শনে ভী্ভ 

হুইয়া, মনে মনে সৃষিনাশ সম্ভাবনা করিতে লাল । 
তিনি দণ্ডশাণি ক্ৃতান্তের সহায় তজ্জন্যে তাহাদের বধদও 

বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন | ক্ষণমধ্যেই নগরী শুন্য হুইয়! 

গেল | ক্ষত্রর শোনতের নদী গ্রবাছিত হুইল । তাহ'- 
তেও তাহার ক্রোধের শান্তি হইল না। প্রতু/ত, ঘ্বতাহুতি 
হুতালনের ন্যায়, উহ! যেন বর্ধিত হুইয়।! ডঠিল। তান 
নেই প্রস্থলিত ক্রোধাঁনলে পৃথিবীর তাবৎ ক্ষত্রিয়কে 

আহুতি দান করিয়া, নিরন্ত হইলেন । টি দতি তীহার 
হস্তে ক্ষত্রিয় বংশ ধন হইয়াগেল । 

অনন্তর টি পরশুরাম মহু২, যজ্ঞের জল্ুষ্ঠান 
পূর্বক দেবেক্দ্রের তর্পণ ও খাত্বিক দিগকে পৃথিবী দান করি- 
লেন। নেই মহামতি রাম ভগবতী বসুমতীকে ধেনুরূণপে 

কণ্পন! করিয়া, মহা কশ্যপ্কে প্রদান করিলেন» 

ব্রাহ্মণের] কশ্যপের আজ্ঞানুলারে সেই ধেনুকে খণ্ড খণ্ড 
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করিয়া, পরস্পর াঁগ করিয়া লইলেন। এই রূপ খগ্ড 
করাতে তাহার? খাগুবায়ন ব্রাঙ্গণ নামে বিখ্যাত হইলেন? 
মহাবল পরাক্রান্ত রাম মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী 
দান করিয়), কঠোর তপোন্ষ্ঠানে প্রবুক্ত হুইয়!ঃ মহেন্দ্র 
পর্বতে বাপ করিতে লাগিলেন । তীছার বিক্রমের সীম! 
নাই। আমি তোমার নিকট এই পরম প্রশম্ত রাম 
চরিত কীর্তন করিলাম । সেই শহছাত্ব' ক্ষত্রিয় রুধিরে 

পঞ্চ দ্রব্য বিনিম্মাণ কারণ তথায় সান ও পিতৃগণের তর্গণ 
করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হয় ॥* | 

হে মহামতি ! তীর্থসেবী পুরুষ তথা হইতে বংশমুলক 
ভীর্ধে গমন করিরা, স্বান করিলে, তাহার বংশের উদ্ধার 

হুয়। হেস্ুতনন্দন! তথ। হইতে কায় শোধন ভীর্থে 
গন ও আসান করিলে, দেহশুদ্ধি সাধন হয়, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর ধার্্িক পুরুষ ভ্রিলোক বিশ্রম্ত বিক্ুতীর্ঘে গমন 
করিবে। প্রভু বিষণ পুর্বে এই স্থানে লোক সকলের 

উদ্ধার করিয়া ছিলেন । এই জন্য ইছাঁর অন্যতর নাম- 
লোকোদ্ধার বলিয়া, ব্রিভুষনে ঘোষিত হুইর! থাকে । 
সত! তথায় স্নান করিবে, শ্বকীয় লোক সকলের উদ্ধার 
প্রাপ্তি সংঘটিত হয়|. 

অনন্তর শ্বীতীর্থে গমন করিয়া, উন্তম শ্রীলাভ করিবে | 
তথ! হইতে ব্রহ্গচারী ও সমাহিত হইয়া, কপিলাতীর্ঘে 
গষনপুর্বক স্সান এবং পিভৃগণ ও দেবগণের পুজ। করিবে। 
এঁ রূপ পুজায় হজ্ব কপিলা দানের ফল প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে স্ুর্ধ্য তীর্ঘে গমন করিয়খ, নিয়ত চিত্ত ও উপবাস 
প্রার়ণ ছইয়$, নে যা ও পিতৃগণের তর্পশ করিলে, 
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'অঅমিটটমঘভেঠর ফল লাভ.ও নুরলোক গ্রার্তি.হয়। তীর্থঘ- 

ও 

সেবী পুরুষ গৌঁভবনেগমন কতিয়াঃ যথাবিধাঁনে তথায় 
অভিষেক করিলে, গোঁনহআ দানের কল লাভ করেন । 

শিণী ভীর্ঘে গমন করিলে পুণ্য গ্রচুয় সকল,ও মনুষ্য 
মধ্যে উত্ককর্ষয লাভ এবং দেবী তীর্পে সান করিলে, নিরতি 
বীর্য প্রাপ্তি হয়। .* 

ধীত 

আয় .মহামতে! ধর্্ত্ঞ পুরুষ তথা হইতে ক্ষাবর্তে 
গমন করিয়া, যথাবিধানে আসান করিলে, বন্মলোকেগমন 
করেন! অনস্তর 'অন্ুতম ক্রতীর্থে সমাগত হুইয়?,. বিছিভ 
বিধানে সান করিয়া, তথায় দেখগণ্রে সহিত নিত্য ল্বি- 
হিত পিতৃণের পুজা করিবে। নিত্য নিয়মাঁবলম্বুন পুর্ববুর 
ইত্্িয়গ্রাম জয় করিয়া, এঁ রূপ পুজা করিলে, অশ্বমেধ 

.যড়ে্র ফল প্রাপ্তি হয়। অনস্তর ধর্শজ্ঞ পুরুষ অগ্ভুতীর্থে 
সমাগত হুইয়াই কাশীশ্বর তীর্থে স্নান করিলে, সমস্ত রোগ 
বিনিম্মত্তে ও চরমে ব্রক্মলোৌকে সযুপস্থিত হয়। এখানেই 

. মাতৃতীর্ঘ এপ্রতিঠিত আছে। তথায় আন,.করিলে, অতুল 
সন্তান দ্ধ ও বিপুল শ্রীলাভ হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। 

তথা হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাম জয়.ও আত্ম। সংযত করিয়া! 
. শীতবনে গমন করিবে। এই তীর্ঘে কেশপাশ প্রক্ষালিত 
করিলে, সমস্ত পাঁতক দুর .ও পরম পুণ্য সৃষ্চিত হ্ইয়! 

»থাবে। তথায় শ্বোলেসাঁপই নামে হৃবিখ্যাত আর একটা 
প্রধান তীর্য আছে। এস্থানে বান করিলে, হে সুতি! 
. বিবিধ বিদ্যায় বিশিষি রূপ পারদর্শিতা প্রাপ্তি হয় । ঠ্েবহ্ 
পরম গতি লাভ হইয়া থাকে | হে রিজোতম ! প্রাণীয়াম 
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করিলে, শ্বলোম সকল নিরহিত হয়। এবং পৃতাত্মা হইয়া, 
চরমে পরমগতি প্রাপ্তি হইয়। থাঁকে। 

দশাম্ব মেধিতে সান করিলে, নিশ্চর্র গতি লাভ হয়। 

অনন্তর ধর্খাজ্ত পুরুষ তথা হইতে সর্বলোক বিখ্যাত মান্য 
তীর্থে গমন করিবে |] হেস্ুত! তথায় ব্যাধ কর্তৃক শর 

পীড়িত কৃষ্ণ মগনকল অবগাহন করিয়া, মালুষযোনি লাভ 
করিয়া! ছিল? ব্রহ্মচারী ও ছজিতেক্ডদ্রির হইয়া, সেই তীর্ধে 
আসান করিলে, সমস্ত পাঁপ বিনিযুক্ত ও স্বর্গে দেবতাঁর 
হ্যায় বাসস্থান প্রাণ্ড হওয়া যায়। হে স্ুুত! মানুষ- 

তীর্থের পুর্বে ক্রোশমাত্র ব্যবাধানে আপগা নামে বিখ্যাত 
পরম লিদ্ধি দাঁরিনী প্রবাহিত হইতেছে! তথায় স্নান 
করিয়। পিভৃগণ ও দেবগণের উদ্দেশে কথামাত্র ভক্ষা্দি 
দন করিলে, যে পুণ্য কল প্রাপ্তি হয়ঃ শ্রবণ কর । এক 

মাত্র ব্রোক্ষণ ০কাঁজন করাইলে, কোটি ত্রাহ্ষণ ভোঁজনের 

কল প্রাণ হওয়া যায় ॥ 

অনন্তর ধর্শখা ব্যক্তি পরম পবিত্র ব্রন্ম স্থানে গমন ও 

যথাবিধি অবগাহন করিয়1ঃ পিতৃদেবগণের পুজা করিবে । 

স্থান ব্রহ্মতুত্বর নামে বিখ্যাত। হছে স্ুত নন্দন! তথায় 
সপ্তর্ষিকৃত্তে সান করিলে, সর্ব পাঁপবিনষ্ট ও ব্রহ্মলোক 

লাভ হুইয় থাকে । তথা হইতে কপিল কেদারে গমন ও 

বিধিপুর্বক অবগাঁছনাদি করিলে, আর পুনজ্জুম ছয় না। 
সমস্ত পাপক্ষয় হুইয়1, নির্ব্বাণ যুক্তি লাভ হয়। 

' অনন্তর পুণ্যার্থী পুরুষ সর্ধলোক সুবিখ্যাত সব্বতীর্ঘে 
সমাগত হুইয়া, কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দশীতে তথায় প্রতিষ্ঠিত 

দেবদেৰ মহাঁদেবো পুজা! করিলে সে সমস্ত কামন। 
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লাতান্তে শিবলোঁকে মিলিত হইয়া! থাঁকেন। ছে স্ুত- 
নন্দন ! এই সর্ধকভীর্থে তিনকোটি তীর্থের অধিষ্ঠান 
আছে। এই জন্য এ ভীর্ঘ পরমপবিত্র ও পরম পুণ্যদ £ 
তথায় ইলান্তাদ নামে যে পুণ্য তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, 
মেস্থানে বিহিত বিধানে অর্ভিষেকাঁদি করিয়া, পিতৃ 

দেবগণের পৃজ্জা করিলে, কোন কালে ছ্র্মতি লাভ হয় ন। 
এবং রাঁজপেয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহ! 
স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন | 

অয়ি মতিমন্! কিন্দানে ও কিঞপো আন ও দান 
করিলে, দান ও জপের অপরিমেয় ফল প্রাপ্তি হইয়! থাকে। 
সবকেরপূর্বে নাত! শারদের যে অনাজন্ম নামে বিখ্যাত 
তীর্থ আছে, উহ|! নিরাঁতশয় পুণ্যবিধান করে। তথাঁয় 
ধাশ্মিক পুরুষ সন করিয়।, প্রাণ পরিহার করিলে, দেবর্ষি 

নারদের প্রসাদে অতুন্তম লোক সকল প্রাপ্ড হয়েন॥ এই 
প্রকার বিখ্যাত আছে, দ্েবর্ষধ দেবদেব আদিদেব নাঁরা- 
রথের প্রীতি কাম হইয়া, তথায় যথাবিধ্বি জানদানেও 
বৈষ্বগীত। প্রচার করিয়াছিলেন। এ গীতার নাম নারদ 
গঞ্চরতি । এই নারদ পঞ্চবেদ অপেক্ষাও উৎকুষখ ও 
বিশিষ্ট রূপ শুঞ্বষনীয়। লোক মাত্রেরই থাতক্তি ও 
বথাশ্রদ্ধ! এই ভীর্থের সেবা করিবে। এখনে ন্সাঁন করিলে, 
আর পুনরাগী জমসগ্রহণ করিতে হয় না ।”এই জন্থা ইছার 
নাম অনাজস্ম হইয়াছে । তথায় তরণী নামে পরষ পধিত্র 
পাপমোচনী তরদ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে । এ নদীতে 
অবগাহন!পন্তর উমাঁপতি মহাদেবের অর্চনা করিলে, “সমস্ত 
পাপে পরিহার প্রাপ্ত ও পরম পদে অধিষ্ঠান হয়! থাকে। 
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'অনভ্তর ধর্ণ্জ্ঞ' পুরুধ কলকী তীর্থে গমন করিয়), 

যথাঁবিধি স্সানদামানদ্দি করিবে ।' আুত!' তথায় দেবগণ 
কলকী তীর্থ আশ্রয় করিয়া, বন বর্ষমহজ' তপস্তাঁচরণ 
করিয়াছিলেন। এরই তীর্থে' অবগ্বাহন করিলে, দ্বেবগণের 
প্রপাদে সকল অভীষ্ট স্কুসিদ্ধ হয়। 
« হেধর্মজ্ঞ! তথাহইতে নর্বলৌক. বিশ্রত মিশৃক তীর্থ 
গমন করিবে! মহ্থাত্বা নারদ বিপ্রকার্ধ্য লাধনার্থ পুর্বে 
এই স্থানে বনু' সখ্য তীর্থ মিশ্শিত করিয়াছিলেন । যে 
ব্যক্তি তথায় আন করে, তাহার সকল'তীর্ঘে আন কর! 

হয়। অনস্তর মধুবটীতে দেবী স্থানে গমন করিয়া, প্রত ও. 
শুচি হইয়া, সান করত পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিলে, 

দেবীর প্রলাদে গোসহুত্র দানের কললাভ 'হইয়! থাকে ।' 
এেই সুতজ ! কেশ্শিকা ও দশদ্ধতী এই নদীর সঙ্গমে লযা- 

গ্রীত হুইয়1, আহার সংযম সহকারে অবগাহন করিলে, 

সমস্ত পাপ প্রক্ষীলিত হয়। কিন্দত কুপে গ্রমনপুর্বৰক' 
তিল প্রস্থান প্রদান করিয়?, যথাঁবিধি অভিষেক করিলে, 
খণত্রয়ে পরিহার' প্রাপ্তি ও পরমার্সিদ্ধি সম্পূর্ন হয় । 
বেদ তীর্থে অবগাহন করিলে, গোসহুত্র' দানের ফল প্রাপ্তি 
হুইয়া থাকে । অহঃ. ও সুদিন নামক ছুই তীর্থ পরম' 
হুলভি। হে মহাঁভাঁগ তথায় সান করিলে, সুর্য্যলোক লাস" 

হয়। ' ক. 

. তথা হুইতে ত্রিলোক বিখ্য।ত নৃপশন্ধমে গমন করিবে | 
তথায় কুদ্রেপদে স্নান করিলে, চরমে রুদ্রপর্দে অধিষ্ঠান 
“হয়+ দেবহুদে সান করিলে, হত গোদান দ্বার] যে ফল 

. শ্রাপ্ডতে হয়, সেই যন পাওয়া ষায়। অনস্তর ডিনলোক 
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বিধ্যাত বামনকে লমাথত হইবে ।' তথায় বিষুপাদ স্ানা- 

নম্তর তগবান্_বামনের বিশিষ্ট রূপ আচমন! করিলে, লমস্ত' 
পাতক বিদুরিত ও. সুর্যলোক বাস সংঘটিত হয়| আ্ীকুঞ্জ। 

ও সরন্বভী তীর্থ পরম: পুণ্য জনক | তথায় অবগাহন 
করিলে, স্বর্গলেটি অমরবত্ অধিষ্ঠান করিতে পারা বাক ।' 
অনন্তর নুছূর্পণভ নৈমিষ কুঞ্জলমাগত'হুইয়াঃ বথাবিধি সানু-: 
দানাদি বিধি' সমাহিত করিবে । তর্থায় নৈমিষীয় তপো- 
ধন খবিগণ পর্দা! অধিষ্ঠান করেন। এ তীর্ঘে সান? 
করিলে, হয়মেধশ্যজ্কের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে 1 

ছে ধর্ম"! তথা হইতে অন্ুুভর্ম কন্তা তীর্ঘে গমন 
করিবে ।' তথায় স্বানকরিলে, ভোৌঁতিষ্টোম যজ্ঞের ফল: 
লাভে সমর্থ হওয়! যায় । হে মহাভাগ !' তথা হইতে নর্ব- 
লোকোত্তর ব্রক্ষস্থানে গমন করিবে ।' এই স্থানে গমন 
করিলে, শুদ্রেও ব্রাঙ্গণ হুইয়া৷ থাকে । গ্রেবং ব্রাহ্মণের 
আঁত্শুদ্ধিলমাধান পুরঃসর প্রম্পদে অধিষ্ঠান লাভ" সংঘটিত; 
হয় ; গ্রেবিষয়ে অণুষাত্র সংশয় নাই। সোম তীর্ঘে অব- 
গাছন করিলে, সোমযাঁগের ফললাভ হুইয়। থাকে ।' 

অনস্তর পুণ্যবান্ পুরুষ সগুসারস্বতে গমন করিবে । তথায়: 
অভিষেকানন্তর জপ্য জপ করিলে, ব্রহ্ষলোক প্রাপ্তি হয় ॥৷ 

তঙ্পরে ওশনক তীর্ঘে* সমাগত হইবে! ছে “তকসু, 

ঞেই ভীথঞত্রিলোক বিখ্যাত এবং ভরবান্. কান্তিকেয়ের 
নিত্য অধিষ্ঠানক্ষেত্র। তিনি ভার্গবের প্রিয়, কামনা! 
বশংবদ ছইয়।, তথায় এ রূপ নিত্য সন্নিহিত আছেন: 

কপাল মোচন তীথ সমস্ত পাঁপনিঃশেষে বিদ্বরিত 

করে। মহাভাগ ! তথায় অবগাহা করিলে, ত্রন্মণ্য লাভ 
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হইয় থকে । অতএব শুচি ও প্রয়ত মানসে তথায় অব- 
গ্বাহুন করিয়। ব্রহ্মযোনি লাভ করিবে £ হে ধর্সত ! তদ- 

নন্তর ভগবান কার্তিকেয়ের অধিকৃত পৃত্ুদক নামক 

ত্রিলোক বিখ্যাত পরমপুণ্য জনক তীর্ঘে সমাগত হুইকে 
তর্থায় বথাবিধি অভিষ্বেক বিধি জুবিছিত করিলে, অশ্বমেধ 
যুজ্কের ফললাভ হয় । শান্্রকারেরা বলিয়! থাকেন, কুরু- 
ক্ষেত্র পরম পবিত্র । নেই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা! সরস্বতী ও 
সরম্বতীর তীথ” সকল শ্রেষ্ট এবৎ সারস্বত তীর্থ অপেক্ষা 
পৃর্থুদক পুণ্য জনক। এই সর্ববতীের্ণন্তম পৃত্ুদকে কলে- 
বর পরিহার করিবে । এখানে জপ করিলে, পুনরায় মরি- 

বার জন্য জন্মিতে হয় না। অয়ি মহামতে ! পৃথুদদকই 
পরম পবিত্র, অন্ত তীর্থ সে রূপ নছে। . তাহায় সান 

করিলে, পাপাত্মাদেরও নব্য লোক গতি হয়। হে সুত 

নন্দন! এন্থানেই মঞ্চুশ্ব নামে যে অন্ুুত্ম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তথায় অবগাহন করিলে, সদ্যই গোনছআ দানের 
কললাভ হইয়। থাকে । 

অনস্তর যথাক্রমে দেবীতীর্থে এবৎ লরন্ব তীরুণাঁনজমে 
গমন করিবে । এই সঙ্গম ত্রিলোঁকে বিখ্যাত | ত্রিরাঁত্র 

উপবাস করিয় স্বান করিলে+ ব্রন্মহত্যাপাতকেরও পরিহার 
হয়! হে স্ুত- কুলোদ্বই ! তখাঁয় অবকীর্ণ নামে যে তীর্থ 
প্রতিষ্ঠিত আছে, পুর্বে মহাভাগদরভীঁ বিপ্রথণের প্রতি 
অস্ুকম্প। প্রদর্শনে কামন। প্রণোদিত হইয়।, এঁ ভীর্থ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন ॥ তথায় চুঁড়া, উপনয়ন ও উপবান এবং 
ক্রিয়ামস্ত্রানুষ্ঠান করিলে, ব্রাক্ষণ হওয়া যায়ঃ. তাহাতে 
সংশয় নাই। মহানবী দর্ভাঁ তথায় চারি সমবদ্রই আনয়ন 
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করিয়াছেন । সেই সকলে সান করিলে, হে মহাভাগ ! 
কোন কালেই ছুর্ীতি হয় ন1। 

হে ধর্শবজ্ঞ! অনস্তর শত সহত্রক তীর্থঘে গমন করিবে। 
তথায় লহত্রকনাষে আর একটা তীর্থআছে | এই ছুই তীর্ঘই 
লোঁকবিশ্রগত ; উভয়ে অভিষেক করিলেই, 'অশ্বমেধ স্হু- 
করের ফল লাভ হুইয়! থাকে । এবং দান বা উপবাস 
যাহাই কর যায়, তাহারই স্হক্র গুণ কল প্রাপ্তি হইয়। 

থাকে । অনন্তর পরম প্রশস্ত রেণুকা তীর্ঘে সমাগত 
হইবে | তথায় *পিতৃদেবগণের অর্চনা পরায়ণ হুইয়?, 
অভিষেক করিবে । তাহা হুইলে, সমস্ত পাঁপ পরিহার 
প্রাপ্তি ও অগ্নিষ্টোৌম যজ্ঞের কলপ্রাণ্তে সংঘটিত হয় । 
বিমোচনে গমন করিয়া, জিতক্রোধ ও জিতেক্দ্রিয় হুইয়ধ, 
উপর্চন1 করিলে, প্রতিগ্রহ জনিত সমস্ত পাপের পরিহার 

প্রাপ্ত হইয়। থাকে 

চতুবিৎশতাধিকশততম অধ্যায় 

ব/স কহিলেন, ব্রহ্মচারী ও জিতে ক্রয় হইয়!, পঞ্চবটে 
দীমন করিলে, নিরতিশয় পুণ্যকে স্সম্পন্ন ও তুরলোকে 

মহত হুওয়1 বায়। তথায় বৃষবাহুন যোজ্ঞেশ্বর শত্তু স্বয়ং 
সন্নিহিত আছেন । গমন মাত্রে দেব দেবের আরাধনা 
করিলেই নিদ্ধিলাভ হয়. | | 
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ব্রণদেবের জম নামক তীর্থ তদীয় তেজে গ্রশোন্তিত 
.হুইতেছে। ব্রদ্ধা্দি দেবপ্লণ, এবং সিদ্ধচারণাদি প্রয়ুখ 
.খাবিগণ সমবেত -হুইয়া, ভাবোনৃকার্তিয়কে এ স্থানে কেন! 
পতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়! ছিলেন,। মৃদ্মতে | তৈজ্ঞস্ব 
পুর্বে কুলভীর্ঘ! তথায় অবগ্বাহন করিলে, রুদ্রেলোক 
লাভ হয়। অনন্তর ন্বর্গবারে গমন করিবে । বিশিষ্ট 
রূপে ইক্সিিয়গ্রাম জয় করিয়1; ত্থায় অভিষেক করিলে, 
অন্নিষ্টোম যড়েন্তর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহামতে ! এই 

.কম্তরতীর্থ সেটা অনরকতীর্ঘে স্মাগত হুইয়ী, সান করিলে 
তাহার সমস্ত ছর্গভি দূর হইবে । মহামতে! ব্রহ্মা সমস্ত 
দেবতার সহিত তৃথায় চিন্তা বিরাঁজমান আছেন। নারারণ 

স্ুরোলোক সেই সকল দেবতা তাহার পুজা করেন? তিনি 
মানবগণের প্রতি করুণা পরতন্ত্র হইয়া, এরূপে এ স্থানে 
সন্নিহিত আছেন । তগ্ববতী ভবানীও কৌতুহল পরায়ণ! 
হইয়া, তথায়.অধিষ্ঠান করিতেছেন | তীহাঁর অর্চনা করিলে, 
কোন কালেই হুর্খতি হয়.না। মহুা!ভাগ ! দেবাদিদেব বিশ্বে- 
স্বর উমাঁপতি মহাঁদেবও তথান্ন বিরাজমান আছেন । তাছার 

উপানন। করিলে, সমস্ত পাপের ক্ষলন হইয়া থাকে 

মছাঁমতে ! তদনন্তর তীর্ঘদেব অস্থিপুর যামক পরম 

গবিত্র তীর্থে গমন করিবে । এবং পিতৃ দেবগগণের অর্চনা য় 

প্রবুত্ত হইবে? তাহ! হইলে, অগ্নিফৌম যজ্ঞের কল লাভ 

করিবে | খ্গাহ্ুদ নামে ত্রিলোক বিখ্যাত পরম কুপ এ 

স্থানেই প্রাতিষ্ঠিত। সেই হ্ুদে তিন কোটি প্রসিদ্ধ তীর্থ 

অধিষ্ঠান করিতেছে । ন্ুত! নেখানে স্নান মাত্রেই ত্রক্গ- 
লোক লাভ হুইয়। [থাকে । অন্তর লোকত্রয়ে বিখ্যাত 
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স্থাঞ্ুবটে গমন করিয়?, রুদ্রদেবের আরাধনা! করিলে, তৎ- 

প্রসাদে চরমে রুদ্রেলোক লাভ হয় । তৎপরে মহাভাগ 

ধখশিশ্ঠের প্রতিহ্িত বদরীপাঁটলে গমন করিবে। তথায় 
তিন রাত্রি উপবেশনানন্তর বদর সকল ভক্ষণ করিলে অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও হুরলোকে পুজা প্রাপ্তি সংঘটিত 

হয় । ও - 
মহামতে ! ভীর্থসেবী ইন্দ্রমার্ঘে সমাসন্ন হুইয়?, অহ" 

রাত্র উপবাস করিলে, ইক্দ্রলোকে মহিত হুইয়! থাকে | 
অনন্তর যেখানে তেজোরাশি মহাআঝ। আদিত্যের আশ্রম, 

নেই ত্রিলোক বিশ্রন্ত তীর্চে সমাগত হুইয়া, অবগাহন 

করিলে, নুর্যযলোকে মছিত হুওয়! যায় । মহাঁমতে ! তীর্থ- 

মেবী তথা হইতে সোঁমতীর্ঘে গমন করিবে । তথায় সরান 
করিলে, টিঃসন্দেছই দোঁমলোঁক লাভ হয় । হে ধর্মজ্ঞ ! 

ছে মহাঁমতে ! অনন্তর মহছার্ষধ দধীচির লোকবিশ্রুত পরম 

পবিত্র তীর্ঘেগমন করিবে । এ তীর্থ নিরতি পুণ্যজনক। 
তথায় তপোনিধি নারস্বত অঙ্গিরার জন্ম হয়! নেখানে 

অবগাহন করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের কল প্রাপ্তি হুইয়!] 
থাকে । 

অনন্তর নিরত ও ব্রহ্মচারী হুইয়,. ফলাশ্রমে গমন 
করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্বক তিন রাত্রি বান করিবে। 
তাহ! হইলে, ফলানাতের পতি হইয়1, ক্রক্মলোকে চরমে 
পুজিত হুইবে। তৎপরে সন্নিহিত নামক পরম পরিত্র 
তীর্ধে গমন করিবে! পিতামস্থ প্রযুখ দ্বেবগণ শ তপোধন 
ধবিগণ তথায় মাঘ মাসে সমাগত হুইয়া পরম পুণ্য ট্বোনী* 
ভোগ করেন। নুর্ধ্য গ্রহণ সময়ে তথায় অবগাহ্নাদি 
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করিলে, ছে শু! শত অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান কর। হয় 

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে নকল তীর্থ» নদী, নদ, হৃদ, গ্রঅ- 

বণ ও অন্যান্য জলাশয় আছে, তত্মমস্ত অমাবন্যাঁতে তথায় 

সমবেত হইয়া! থ|কে। হছে মহামতে ! মানে মাঁসে এই 

গ্রকাঁর ঘটন] হুইয়! থাকে, এ বিশয়ে সন্দেহ নাই। তীর্থ- 

গণেরও উল্লিখেত রূপ সন্নয়ন প্রযুক্তই উচ্ছার মাম লন্নলীত 

বা নন্লিহিত হইয়াছে । এই ন।ম পৃথিবী বিখ্যাত । তথায় 

সমান করিয়া, যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে! নেখানে অবগাহন 

মাত্র স্ত্রী বা পুরুষ মকলেরই মমস্ত ছু ত তিরোহিত হয়। 

এ বিষয়ে অণুমাত্র ন্দেছ নাই | অধিকন্তু, ক্মানকারী ব্যক্তি 

প্দাবর্ণ যানারোহণে পদ্াযোনির লোকে পদার্পণ করে। 

হে নৃতনন্দন! গঙ্জাহ্ুদ নামে পরম প্রশস্ত তীর্থ এ স্থানেই 

গ্রতিঠিত। তথায় অনাহার ও িতেব্দ্রিয় হইয়া, সান 

করিলে, হে ধর্মাজ্ঞ ! রাজনুয় অশ্বমেধ যজ্ঞ জনিত ফল 

লাভ হয়, সন্দেহ নাই। | 

পৃথিবীতে নৈষিষে, জদ্বরিক্ষে পুক্ষর এবং ত্রিলোকী 

মধ্যে কুরুক্ষেত্র পুণ্যোত্তিম | তরুম্বক। ও বণকা! এই উভয়ের 

যে আন্তর এবং রামভ্ুদ ও মচক্রুক এই ছুয়ের বে ব্যবধান, 
তাহারই নাম কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক ইছাকে পিতমহের 

উন্তরাঁবদি বলে। 
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ব্যানদেব কহিলেন, অনন্তর ধর্ধ্মজ্ত ব্যক্তি পুরাতন ধর্মম- 
তীর্থে গমন করিবে | যেখানে মহাত্মা ধর্ম উতৎকৃষ$ তপু- 
স্৮রণ করিয়াছিলেন1। তিনি শ্বনাম চিত্রিত এই পুণ্য 

তীথে'র প্রতিষ্ঠা করেন। সুত! ধর্শশীল ও জিতে্রিয় 

হুইয়। তথায় সান করিলে, সগুম কুল পর্যন্ত পবিত্র হুইয়। 

থাকে | এ বিষয়ে সংশয় নাই। নিরতি কৃষ্ঠানুষ্ঠান সহ- 

কারে তথায় অবগাহন করিলে, অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের কল লাভ 

ও বিষ লোকে পুজা! প্রাপ্তি হইয়! থাকে " 
অনস্তর সৌগন্ধিক বনে গমন করিবে । যেখানে রন্ধাদি 

পেবগণ, খবিগণ, নিদ্ধগারণগণও গন্ধরশণ) ও যক্ষগণ প্রাতি- 

দিম প্রবেশ করে । এ ঘনে প্রবেশ করিবামাত্র সমস্ত 

পাপ্ প্রক্ষালিত হয়? অনন্তর সরিদ্বর।) জ্রোতশ্রেষ্টা, মহা 

পুণ্য] প্রক্ষীবিনিসৃত। দেবী নরস্বতীতে অভিষেক করিয়', 
পিতৃদেবগণের অর্চনা রত হইলে, এবং কলেবর .পরিহার 
করিয়া, গাণপত্য লাভ হুইয়! থাকে । ইহাতে মংশয় নাই। 
অনন্তর দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রে নুছুলভ. রাঁজগৃছে গষন 
করিবে । হে তাত! তিন লোক বিখ্যাঁতা শকত্তরী নাঁষে 

স্ববিদিত। দেবী, এইরূপ প্রনিদ্ধি আছে, দিব্য সহত্বর্ষ 

মাসে মানে শাকমাত্র আহার করিয়াছিলেন। প্রনিদ্ধি 

আছে, দেবার ভক্ত তপোধন খধিগ্রণ তথায় আগত হইলে, 

দেবী সেই শাক দ্বারাই, তাহাদের আন্ডিখ্য সৎকার করিয়ী 
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ডিলেন। তদবর্ধে তদীয় শাকস্তরী নামে প্রতিহিত হুই- 
য়াছে। মহ্থাষতে ! ব্রহ্মচারী হুইয়।, শাঁকত্তরীতে গমনানস্তর 
তিন রাত্রি উপবাসের পর শাকমাত্র ভকণ করিয়া, দ্বাদশবর্ষ 
পর্য্যন্ত ভঙক্ষণের ফল প্রাণ্তি হইয়া থাকে। শুচিও 
প্রয়ত হুইয়া, এইরূপ করিলে, দেবীর প্রলাদে এরূপ ফল 
লাঁভ হয় । . ৃ ৰ 

অনস্তর কুদ্রেতীর্থে গমন করিবে । ইহা ভ্রিলোঁক 

বিখ্যাত । দেবাদিদেব মহাদেব পুর্বে বিজুর প্রসাদনার্থ এই 
স্থানে তাহার আরাধনা করিয়াছিলেন । গ্রেবং দেবতাগণও 
সুহুল্লভ বহুবিধ বর লাভ করেন ।" তীর্থাথাঁ তথায় অভি- 
গমন পূর্বক ভগবান বুষ্জের পুজা করিলে, অশ্বমেধ 

বজ্র ফল ও গাঁণপত্য লাভানন্তর ধুমাবতীতে গমন করিয়+ 
ত্রিতাত্র বান করিলে, মনোভিলবষিত বিষয় নকল প্রাপ্ত 

হুওয়ণ যায়, সন্দেহ নাই । তথায় বদৃরীর দক্ষিণ পাশে যে 
বামাবন্ত আছে, জিতেক্ড্রিয় হুইয়।, শ্রদ্ধা সহকারে তাহাতে 

আরোহণ করিলে, মহাদেবের গরনাদে পরম গতি প্রান্তি 

হুইয়। থাকে । স্থক্কৃতী ব্যক্তি উহ প্রদক্ষিণ করিয়া, মহ! 
প্রাজ্ঞ !.সর্বপাপ প্রণাশিনী ধারাতে গমন করিবে | তীর্থ- 
নেবী তথায় নান করিয়া, কোন কালেই শোকে অভিভ্ভুত্ত 
হয় না। ধনমত্ত শ্গুরুষ তাহাকে শ্রণাম করিয়া, মহা- 

গিরিতে গমন করিবে । গঙ্গার স্বর্গদ্বারের সমান, সন্দেহ 
নাই। নমাহছিত হইয়া, যোঁশিতীথে” অবণাহুন করিলে, 

পুগুরীক যজ্তের ফল লাভ ও স্বকীয় বংশের উদ্ধার করিতে 
পার) যায় ৷ তথায় একরাত্রি বাস করিয়াই গোলহত্র দানের 
ঘল 'লাভ হুইয়। থাঁকে। অগুম্পদ, ত্রিস্পদ ও সপ্তাবর্ত 
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এেই সকল তীঁখে” পিতৃশ্নণের সমিধি এর্পন করিলে, পুণ্য- 
লোক প্রাপ্তি হয়। যেব্যক্তি গঙ্গাবমুন। সঙ্গমে সান করে, 
নে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বীয় বংশের উদ্ধার 

করিয়!। থাকে | 
অনন্তর কনঘলে সান করিয়া, ত্রিরাত্রি বাস করিলে, 

অশ্বমেধ যজ্ঞের কফললাভ ও ব্রহ্মলোকে পুজা প্রাপ্তি 

হইয়া! থাকে । মহামতে ! তশপরে কপিল বরে গমন 
করিয়।, তীর্য সেবী কলাবিধি অবগাহনাঁদি করিলে, সহজ 
কপিলাদানের ফল-প্রাপ্ড হয়। অনন্তর শান্তনুর প্রতিহত 
ললিতকায় গমন করিবে । তথায় অভিষেক করিলে 

হেস্থুত! ছূর্মতি দর্শন হয় না। হে ধর্মাক্ত! তথ হইতে 
লোক বিশ্রুঃত সুশন্ধায় গমন করিলে, সর্ব পাঁপবিশুদ্ধাত্ 

ও ব্রহ্মলোক মছিত হওয়া যাঁয়। মহামতে ! তীর্থ সেবী 
তথা হুইতে কুদ্্রেবর্তভে গমন করিবে । তথায় অভিষেক 
করিলে, ত্রক্গলোকে মহছিত হুইয়। থাকে । মহাভাগ! 
গা! সরস্বতী নক্গমে আসন করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালত 

ও ম্ব্নলোক লাভ হয়। তথায় কণহৃদে সান ও দেবদেব 

শক্করের উপাননা করিলে কোন কাঁলেই হুর্তি ভোগ 
ছয় না এবং বিক্ু্চ লোকে পুজা প্রাপ্তি হওয়। যায়| 

মহামতে ! অনন্তর তীর্থ সেবী. কুজাআঅকে গমন করিব 
মাত্র স্বর্ঁলোক প্রাণ্ড হয়ঃ এবিষয়ে জপাঁদির অপেক্ষ। 

নাই। তৎপরে অরুন্ধতী বটে গমন করিয়া, এক রাত্রি 
বান ও সামুদ্রকে অবগাহন করেয়া, তিনরাত্র উপরাল 
করিলে, এক সহতআর গোদানের যে ফল; মেই ফল লাভ 

কর! যাঁয় এবং. বংশেরও উদ্ধার হুইন্বা থাকে । অনস্তর 
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ব্রহ্মচারী ও সমাভিত হুইয়াঃ ব্রহ্ম বর্তভে গমন করিলে, 
অগ্রনিষ্টোম যক্তের কল লাত ও ব্রহ্ম লোকে পুজ্য প্রাপ্তি 

হয়। যমুন! প্রভাবে গমন ও অভিষেক করিলে, অশ্বমেধ 

যজ্ত্বের ফল লাভ ওন্বর্গলোকে পুজাদি লাভ সংঘটন হয় । 

অনভ্ভর ধাশ্খিক পুরুষ দ্রবাঁ সংক্রমণ নামধেয় প্রশস্ত তীর্থে 

গমন করিয়া বথাবিধি সান করিলে, বাজিমেশ কল ও 

ব্রক্ষলোক প্রাপ্ত হয়। গন্ধবর্ব অগ্দর উরগগ্ধপণের নিষেবিত 

নিন্ধু প্রভাবে গমন করিয়া, পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে, বহু 

সুবর্ণ লাভ হয়। 
তথ1 হইতে অর্থ বেদীতে সমাগত হুইর1, অবগ্ণাহুন 

করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি ও স্বর্থলোক প্রাপ্তি 
হয়, যে স্ুতজ ! তথ] হইতে পরম ছুল্লন্ড খবিকুল ও 
তদনন্তর বানিষ্টীতে গমন করিবে £ এই বাশিষীর সমতি- 

ক্রম মাত্রেই সমস্ত বর্ণ ই দ্বিজোতম হুইয়। থাকে । এবং 

খবিকুলায় সান করিলে, খধিলোৌক লাভ হয়। মহামতে ! 

শাকাহারী হুইয়1, যদি তথায় এক মান বাদ কর। যায়, 
তাহা! হইলে, এরূপ ফল লাভ হয়। তহুপরে স্বগুতুর্গে 

হ্বীমন করিয়া, বাজিমেধ ফল লাভ করিবে । অনন্তর বার. 

প্রমোক্ষে লমাগত হইলে, সমস্ত পাঁপ বিনষ্ট হুইয়! 
থাকে | তথা হুইতে ক্কক্তিকা তীথে গমন করিলে, অগ্নি 
স্টোম ও অনিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হুইয়। থাকে । তথ! 
হইতে, অন্থুত্তম বিদ্য1 তীর্থে সমাগত হুইয়।, লসঙ্গননময়ে 
অভিষেক করিলে, যথা তথা বিদ্যালাভ হয়। তৎপরে 

সহাশমে এক রাত্র বাস করিলে, সর্ধপ।প বিমোচন, এক 
কাল নিরাছ।র হাঁ শুভ লোক 'লাঁভ, বষ্ঠক,ল উপবাস. 
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করিলে আপনার সহিত অধস্তন দর্শ ও উর্দতম দশ পুরু- 
ষের উদ্ধার, তথায় প্রতিষ্ঠিত সুরান্তর নমন্কৃত মহেশ্বরকে 
দর্শন করিলে নকল কার্ধ্য পিদ্ধি, শোক নিরাত্তি ও ম্বত্যু 
গ্রতিষেধ এবং সর্বপাঁপ বিশুদ্ধতা হইয়া, বহু সুবর্ণ 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৮ 

অনন্তর বিতংপিকায় গমন করিয়া, যথাবিধি আনদান 

করিবে। স্বপ্ং পিতামহ ইহার সোত করেন। এখানে 

সান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের কল ও ওশনমীগতি সম্পন্ন 

হয়। অনন্তর 'দেবনিয়েবিত শ্রন্দরিকায় গমন করিয়া, 
অবগাহন করিবে । প্রাচীন ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
তথায় অভিষেক করিলে, রূপবান হওয়। যায় । মহু- 

মতে! তথ হ্ুইতে ভীর্থবেলী ব্যক্তি ব্রাহ্মনিকাঁয় গমন 
করিলে, পদ্মনবর্ণ যানারোহণে ব্রক্লোঁকে গমন করে | 

অনন্তর সিদ্ধ নিষেবিত নৈমিমে গমন করিবে । স্বয়ং 
পিতামহ দেবগণে পরিরৃত হুইয়।, তথায় নিত্য অধিষ্ঠান 
করেন | নৈমিষ গমন প্রার্থন। করিলেও জর্দ্ধ পাপ বিমো- 
চনহয়। এবং প্রবিষ্ট মাত্রেই সযুদায় পাতকের ধংস 
হুইয়া থাকে । হেসুতোত্মজ! বিদ্যান্ ব্যক্তি এক মাস 
তথায় বাস করিবেন । পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ টৈমিষে 

বিরাজ মান হুইতেছে। অম্যক প্রকারে নিয়ম অবলম্বন 
ও ইন্দ্রিয় গ্রাম জর করিয়া তথায় অবগাহন 

করিলে, ভুরি প্রণ্য শুভলোক নকল জয় ও চরম নির্বাণ 
মোক্ষোদয় এবং সগুমকুল পর্য্যস্ত পবিত্র হুইয়। থাকে । 
হে স্ুতকুলর্ষভ ! মনীধেগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি, উপ 

বান পরায়ণ হইয়া, এই নৈমিষে গরাণ পরিহার করে 
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তাহার স্বর্ণলোকে আমোদ সস্তোগ হয়! হে শুতনন্দন! 

এই নৈমিষ নিত্য প-বত্র ও পরম প্রশস্ত । 
অনন্তর গঙ্জোজ্ডেদে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়?, 

বাজিমেধের ফল লাভ ও বিঞুলোকে বান করিবে । তথা 
হুইতৈ সরন্বভীতে গমন করিয়1, পিতৃদেবগণের তর্পণ 
করিবে । তাহা হইলে; সারাস্বত লোক সম্ুদায়ে সমা- 
গত হুইয়া» আমোদানু ভাব সমস্ত হইবে । এবিষয়ে সংশয় 
নাই। অনন্তর ব্রতচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া» বাঁহ্দয় গমন 
করিবে। তথায় এক রাত্রি বান করিলে, ব্রহ্ম লোকে 
পুজিত হুওয়! যাঁয়। তথা হইতে অরযুতীরে গৌ- 

প্রচারে গমন করিবে! বাম যেখানে কলেবর পরিহার 

পুর্বক তদীয় তেজ বলে, বাহন ও ভূত্যগণের সহিত স্বর্শে 

গমন করিয়াছিলেন । হে আুতক! রামের প্রসাদে ও 

ব্যবনায় প্রযুক্ত সকলেরই এঁ প্রকার সদ্গতি লাভ 

হুয়। হে মহামতে ! নেই গোপ্রচারে লোকে অবগাহন 
করিলে, সর্পাপ বিযুক্ত ও দেবলোকে মহিত হুইয়! 
থাকে! হে জুত নন্দন! ০শোমতীতে রামতীথে সান 

করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের কল ল[ভ ও স্বীয় বংশের পবি- 

ত্রত। সুবিছ্িত্ হয় । অনন্তর সাহতআ্ক তীর্থে গমন করিয়া, 
ধার্থিক ব্যক্তি রাজন্ুুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাধন 

করিবে । তখ! হইতে তীর্থনেবী রাজগুছে গমন ও ইন্দ্রিয় 

গ্রাম জয় করির!, যথাবিধি সান করিলে, পক্ষীগণের ন্যায় 

আমোদ অনুভব করে। তথায় শুচি হইয়া» বক্ষিনীর 
“নতিক প্রমান করিবে । তদীয় প্রসাদে ব্রহ্মহত্যার পাতক 

হইতে মুক্ত হওয়া যুঁ়। 
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অনস্তর মণিন।(গে গমন করিলে, গোঁনহজদানের কল- 

লাভ হয়। যেব্যক্তি মণিনাগের উদ্দেশে নৈত্যিকবিধান 
করে, আশীবিষদ্ট হুইলেও তাঁহার শরীরে বিষের 
আবেশ হয় ন'। তথায় একরাত্রি বাস করিলে, সমস্ত পাপ 

প্রক্ষালিত হুইয়! যায়। তথা হুইতে মহর্ষি গৌতমের 
মহাবনে গমন করিবে । তথায় 'অহল্য। হদে অবগাহন 
করিলে, পরম গতি লাভ হুইয়৷ থাকে । অনন্তর শ্রীর্দে- 

বীতে গদন করিলে, উৎকৃষ্ট শ্রী প্রাপ্ত হয়। হে 

ধন্য ! তথায় যে উদপান আছে, উহ ত্রিভুবনে বিশিষ্ট- 
রূপ বিখ্যাত । উহ্থাতে ক্লৃতাভিষেক হইলে, বাজিমেধযজ্জের 

ফলপ্রাপ্ডি হয়। অনন্তর রাজর্ষি জনকের ত্রিদশপুজিত 

কুপে অবগাহন করিলে; বিঞ্লোঁকবানে নমর্থ হুওয়। যায়। 

তৎুপরে সর্বপাপপ্রণাশন বিনশনে গমন করিবে। 
তথায় সান করিলে বাজপেয় যজ্জের কল ও চক্দ্রলোক- 
বান সংঘটন হয়। অনন্থুর পর্বতীর্থজলোস্ভব1 বিশালায় 
গমন করিলে, বাজপেয়ষজ্ঞকললাভ ও ন্ুর্যলোকে 

বান করিবে । তথা হইতে নিদ্ধনিষেবিত কম্প্নানদীতে 
গমন করিয়1, অবগাহন করিলে, নিশ্চয়ই পুগুরীকযাগ- 
কলপ্রর্তে হুর । অনন্তর পুণ্যকলপ্রদায়িনী বিশাঁল1- 
নামী তরঙ্গিণীতে নমাগত হুইয়। অবগ্পহন করিলে, 

অগ্নিষ্টৌম যজ্ঞের ফল লাভ ও” স্বর্মতলাঁকে বাস হুইয়া 
থাকে । মহ্থামতে ! মাহেশ্বরীতে স্ানদানারি করিলেঃ' অশ্ব- 

মেধ যজ্ঞের কল লাভ ও স্ববংশের লমুদ্ধার নংঘটনে 

সমর্থ হওয়! যাঁয়। মহামতে ! দরগণের পুক্ষরিণীতে 

অবগাহন করিলে বাজিমেধ ফল, প্রাপ্তি ছয়* এক 
২৩৭. 
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কোন কালেই, ছ্র্গতি হয় না। অনন্তর ব্রক্ষচারী ও + 

সমাহিত হুইয়!, রাষপদে গমন ও মাহেশ্বরপদে অভিষেক 

করিলে, হুয়মেধষজ্তফললাভ হইয়া! থাকে। সুতনন্দন ! 
তখাঁয় কোটিতীর্ধের অধিষ্ঠান আছে, এইপ্রকার শুনিতে 
পাওয়া! যায়। ধর্খাজ্ত! মহামায় মহাবল কোন জঙন্গর 
এ সকল তীর্থ হরণ করিলে, প্রভবিষ্ণ বিষ্ণু কুর্মরূপ 
ধারণ করিয়!, তাহাদের উদ্ধার করেন। মহ্থামতে 1 সেই 

তীর্থকোটিতে অভিমনেক করিলে, পুগুরীক যঙ্জের ফল » 
লাভ ও চিরানন্দ ভোগ হুইবে। | 

অনন্তর ধর্শ্বজ্ত পুরুষ নারায়ণস্থ(নে গমন করিকে। 

সত! ভগবান্ নারায়ণ যেখানে পব্বদা সন্নিহিত আছেন । 

প্রেবংৎ যেখানে ব্রহ্ষাদি দেবগণ, তপোধন খবিগণ, আদিত্য 

সহিত বন্গুগণ ও রুদ্রগণ সমবেত হইয়া জনার্দনের 

উপাসন। করেন। অদ্ভুতকর্শমা বিজ্ছ শীলগ্রাম রূপে তথায় 

বিরাজ করিতেছেন । সেই দেবদেব ভ্রিলোকীনাথ বরদ 

অব্যয় বিষ্ণুর অভিগমন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 

ও বিষ্চলোকে গতি হইয়া! থাঁকে। ধর্মভত ! তথায় 
বে সর্বপাঁপপ্রমোচন উদপান আছে, নেই কুপে চারি 
সাগর সর্ধবদ| সন্নিহিত রহিয়াছে। ধর্জ্ঞ! তথায় সান 

করিলে, কোঞ্ন কালেই 'আ'র হর্গতি হর ন!। পুনশ্চ, নেই 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত বরদ অব্যয় শূলী মহাদেবের অভিগমন 

করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া, ইন্দ্রের লহিত বিহার 
করিতে পার! ষায়। তথায় জাতিস্মর নামে যে পরম ১ 

পাবন তীর্থ আছে, উহ্বাতে কআ্লান করিলে জাতিম্মর 

হওয়া যায়। অনহ্যর বটেশ্বরপুরে ভগবান কেশবকে . 

দি ১৩৯ অঙ্গ আন ঘা 
চা এ শি ০০ জা রঃ অলি ্ স্্ 
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দর্শন ও অম্চন|। করিয়া, উপবাম করিলে অভীষ্ট বিষয় 

লাভে সমথ ভওয়ঃ যায়, সন্দেহ নাই। 
তৎপরে নর্বপাপপ্র মোচন বামন তীথে” গমন করিয়! 

অবগাহন করিলে, হুর্মাতিযুক্ত ও বিষুলোঁকে মছিত 'হইয়! 
থাকে। ধার্মিক ব্যক্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপাপরিনা- 
শিনী কৌশিকীর সেবা করিলে, রাঁজসুয় যজ্কের ফল প্রাণ 
হুইবেন| এ কৌশিকী প্রদক্ষিণ করিয়া, পরমপ্রশস্ত 
চম্পকাঁরণ্যে গমন কর্রবে। তথায় একরাত্রি বাস করিশে, 

গ্ে(নহজদ্বানের ফল প্রাপ্ত হওয়! বায়। তৎপরে মহামতি 
তীর্থসেবী গোক্তীল তীর্থে সমাগত হইয়া, এক রাত্রি বাস 
করিলে, অগ্নি-ষ্টাম কল লাভ করে | দেবাঁদিদেব মছাছ্যতি 
মহাদেব ভগকতী পার্বতীর সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতে- 

ছেন। তীহাকে দর্শন করিলে, সকল দুর্গ ত দূর হয় । এবং 
মিত্রাবরূণলোকে চিরকাল বাস করিতে পারা যায়। 

অনন্তর বিজিতাত্ম! হইয়া, কন্যাসম্বেদ্য ' তীর্ঘে গমন 

করিলে, নিঃনন্দ্েই প্রজাপতি *নুর লোকলাভ হুইয়। 
থাকে । অসংশিতত্রত খষিগণ বলিয়াছেন, তথাঁয় কন্যাকে 

অন্না্দি যে কিছু দান করণ যায়, তাহাই অক্ষয় হুইয়৷ থাকে । 
তথ। হইতে নিশ্চীরাপন গমন করিলে, অশ্বমেধ যড্ভের 

কল লাভ ও বংশের উদ্ধার হয়, সন্দৈহ লাই! যাহার? এই 
সঙ্গমে দান করেও ছেন্ুত! তাহার! নেই পুণ্যবলে ব্রহ্ম 
লোকে নিঃনন্দেহছই গমন করিয়া থাকে । এই ত্রেলোক- 
বিখ্যাত নিশ্চীরায় ত্রিলোকবিসশ্রত বশিষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
আছে। .তথায় ক্ৃতাভিষেক হইলে, বাঁজপেয়যজ্ঞফল্ু লাভ 
হুইয়! থাকে | 
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অনন্তর ব্রহ্ষর্িগণের নিষেবিত নেবকুটে গমন করিয়া, 
বাজিমেধ কল লাভ ও স্বীয় বংশের উদ্ধার করিবে । তথ! 
হইতে ধশ্মজ্ঞ পুরুষ কৌশিক হাদে গমন করিবে । কুশিক- 

বংশাবতৎন মহাভাগ বিশ্বামিত্র যেখানে পুর্বে নিদ্ধ হুইয়!- 

ছিলেন । তীর্থসেবী ব্যক্তি তথায় এক মান বাঁস 
করিবে । তাহ? হইলে, অশ্বমেধনমান পুণ্য প্রাণ্ড হইবে । 
সমুদায় তীর্ঘের মধ্যে প্রধান মহাহুদে সান করিলে, ভুর্খতি- 
বিরহ ও বন্থু স্বর্ণ লাভ হইয়া থাঁকে। বীরাশ্রমনিবালী 
কুদারের দর্শনাদি করিলে, অশ্বমেধ্যজ্ঞানুষ্ঠান ছার যে কল 

প্রণ্ড হয়ঃ নেই কল লাভ কর। যায়, এবিষয়ে কোনরূপ 

সন্দেহ নাই। 
অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত অন্নিধারায় গমন করিলে, 

অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্ববংশের উদ্ধার হইয়া! থাকে । 
তথায় বরদাঁত! মহাদেব ও সনাতন বিষ্ণু গরতিষ্ঠিত 
আছেন। তাহাদিগকে দর্শন ও অর্চন! করিলে, পরম 
পুণ্য ফল লাভ হয়। টৈলরাজে প্রতিষ্ঠিত পিতামহনরোবরে 
সমাগত হইয়া, ক্তাঁভিষেক হইলে, অশ্বমেধতুল্য ফল 

গ্রাণ্ড হয়। পিত'মহের সরোবর হইতে যে ত্রিলোক- 
ভাবিনী কুমারধার। বিনিঃসৃত1 হইয়াছে, উহা ত্রিভুবনে 

(বশিষ্টরূপ বিখ্যাত । নেখানে সান করিলে আপনাকে 

কতার্থ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ করিতে পার! যায় ॥ 
এখানে বধাকালে উপবাস করিলে, ব্রহ্মহুত্যার পাপ মুক্তি 
হুইয়' থাকে । অনন্তর তীর্থার্থা অনুত্তম গৌরশিরে গমন 
করিবে। তথায় অবগাহন করিবামাত্র আত্মশুদ্ধি 
লপন্ন ও. বংশের উদ্ধার হয়। এবং পিতৃদেবগণের 
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অর্চনারত হইয়া, এ স্থানে অভিষেক করিলে, হয়ষেধ 
বন্ত ফল লাভ ও স্বর্গে গমন করা যায়। অনন্তর 

ব্রহ্মচারী ও জিতেক্দ্রিয় হুইয়। তাআজরুণাঁয় গমন করিলে, 

বাঁজিমেধ ফল ও স্বর্মলোক প্রপ্তি হইয়া থাকে। মন্দি- 

নীতে প্রতিষ্ঠিত ত্রিদশসেবিত কুপে অবগাহন করিলে, 

অয়ি মহ্থামতি কৃত! নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে পুণ্য; 

মেই পুণ্য লঞ্চিত হয়। কৌশিকী ও অরুণাসজমে 
অবর্গাহছন করিলে, বিদ্বান ব্যক্তি সর্বপাপবিনিষুক্ত 

হয়েন। .. * 
তথা হইতে উর্বশীতীথে গমন ও তৎপরে লোমাশমে 

গ্রবেশ করিয়া, কুস্তকর্ণাশ্রমে কতাভিষক হইলে, পৃিবী- 
পুঁজ হওয়া বায়। এবং অশ্বমেধ ষজ্জের কল ও স্বর্গলোক 
গ্রার্তি হইয়। থাকে । ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, 
কোকামুখে অবগাহন করিলে জাতিস্মর হওয়৷ যার এবিষয় 
গ্রাচীনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে । নন্দাঁয় গমনমাত্রেই কৃতার্থ 
হইয়া! থাকে । এবং সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত ও স্বর্গলোক 

প্রাপ্ত হয়! খষতদ্বীপে সমাগত হইয়া, ত্রৌঞ্চনিশ্ুদন কার্ডি- 
কেয়ের সেব। করিয়।) তত্রত্য সরম্বতীতে রুতাভিষেক হইলে, 

বিষানারোহুণে বিরাজ কর। যায়। মহর্ষি উদ্দালকের গ্রাতি- 

ভিত যুনিলেবিত মহারাজতীর্ঘে অবগাহন. করিলে, সমস্ত 
পাপমোচন হয়। |] 
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বাসুদেব কছিলেন, অনন্তর ব্ন্বর্ধিসেবিত পরমপবিজ্র- 
্রক্মতীর্থে গমন করিয়া, অবগাহন করিলে, বাঁজপেয়ফল 
লাত হুইয়! থাঁকে, সন্দেহ মাই । তথা হইতে ভাগ.রঘীভে 

কুতোঁদক হুইয়া, দণ্ডার্পণে সমাগত হইলে, গোৌঁসহজআ্দানের 
কল গ্রপ্তি হয়। অনস্তর নিদ্ধনিবেবিত - পরমপবিত্র 

নবেতিকায় গমন করিলে, বাঁজপেয়ফললাভ ও বিমানচাঁরী 

হইয়! পৃজ। প্রাণ্ড হইয়া থাকে । তথা হুইতে সংবিন্দ্য- 
নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে সন্ধ্যাকালে সমাগত হুইয় অবগাহন 
করিলে, লোকে নিঃনন্দেই বিদ্বান হয়। মহাগ্রভাব রাম 

পূর্বে প্রসন্ন হইয়! এই তীর্থকে নকল তীর্ণের রাজা অর্থাৎ 
শ্রেন্ঠ করিয়াছিলেন । লৌহিত্য তীর্থে গমন করিলে প্রড়ুর 
স্ববণ লাভ হইয়া থকে । করতোয়াঁয় গমন ও ত্রিরাত্রি 
উপবাঁন করিলে, মহাফল লাভ হয়, সন্দেছ নাই। কোঁশ- 

লায় সমাগত হুইয়! তত্রত্য কালতীর্থে কৃতাভিষেক হইলে, 
গোলহত্রফললাভান্তে সুরলোকে পুজিত হওয়া যায়। 
ছে ধর্শুজ্ঞ ! গঙ্গানাগরসঙ্গমে অবগাহন করিলে, একাদশ 

খভ ফল গ্রাপ্ত হওয়] বাঁয় এবং মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ধে কল, তাহার শত গুণ ফল লংখটিত 
হইয়। থাকে | সুত! তত্রত্য বরদ্বীপে মান করিয়া, ত্রিরাত্র 

অনশন করিলে, সমস্ত অভীষ্ট নিদ্ধ ছয়। | 
ক্জনন্তর বৈতরণীনারী পাপপ্রমেচনী তরঙ্গিণীতে 
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 গ্রমন করিয়া, তথা হইতে যেখানে শশধর স্বয়ং বিরাজ 
করিতেছেন, সেখানে স্নান করিলে, বংশের উদ্ধার ও 
নর্বধ পাপ পরিহার হইয়া থাকে । এবং সহআ গে।দান 
করিলে যে ফল, সেই ফল লাভ ও ন্বীয় বংশের পার্ব- 
ত্রতা বিধান করা যায়] শোণ ও জ্যোতিঃ এই, ছুই 
নদীর লঙ্গমে অবগাহন করিয়া, প্রয়ত হুইয়া, পিতৃ- 
দেবগণের ন্বর্পণ করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্জঞের কল প্রাপ্তি হয়। 

। হে সুতনন্দন! শোণ ও নশ্বদা প্রভবে এবং বংশগুল্ে 
অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। খষভ তীর্থে 
সমাগত হইলে, গোসহুর্ কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুস্প- 
বতীতে অবগাহন করিয়া, তিনরাত্র উপবাস করিলে, 
শৌনহত্রকললাভ ও ন্বীয় বংশের উদ্ধার করিতে পারি! 
যায়। অনন্তর প্রযতমানপে বদরিকাতীথে” ক্লৃতাভিষেক 
হুইলে দীর্ধায়ুলাভ ও স্বর্গলোকে বাল হুইয়! থাকে 

অনন্তর জামদগ্ল্ের নিষেবিত মাছেশ তীর্ঘে গমন ও 
অবগাহন কর্সিলে, বাজিমেধফললাভ হয়। হে সুতনন্দন! 
তথায় প্রতিষ্ঠিত মতঙ্গকেদ।রে আন করিলে, নিঃনন্দে- 
হুই ্ বর্মলোক প্রাণ্ত হওয়! যায়। শ্রীপর্বতে গমন করিয়া, 

_ তত্রত্য তরজিণীণলিলে ক্লতাঁতিষেক হইলে, অশ্বমেধ 
কল লাভ ও পরম পিদ্ধি সম্পন্ন হয়। মহাছ্যতি মহাদেব 
মহাদেবী উমার সহিত এই শ্রীপর্বতে পরম রীতি সহকারে 
বান করিয়াছিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবগণে পরিরত 
হইয়া, অধিষ্ঠান করেন | শুচি ও প্রয়তমন! হইয়া, ভত্রত্য 
ইদে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া শিব- 
লোকে লম্াগত হুওয়। স্বায়। 



শত পন্মপুরাং 

পাগ্যদেশে প্রতিষ্ঠিত দেবপৃজিত খষভ পর্বতে গমন & 
করিলে, বাজপেয় ফল লাভও স্বর্গে আমেদ সস্তোগ করিতে 
পার।যায়। অনন্তর অগ্লরোগণে পরিরত কাবেরীতে গমন 

করিলে, খোঁনহুত্রকললাভ হুইয়। থকে 1 পুর্ণযাথীর পুরুষ 
কন্য।তীর্ধে অবগ্ণাহন করিলে, সর্বপাপবিমুক্ত হয়েন। 
অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত গোঁকর্ণে গমন কারবে। .ছে 

ধর্মজ্ঞ ! এই গোঁকণ সাগর, মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বলোক- 

নমঙ্কত। ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোঁধন খবিগণ, ভূতখণ। যক্ষ- 

গণ, পিশাচগণ, কিন্ররগণ, মহারাগগণ, লিদ্ধগণঃ চারণগণ, 

গন্ধর্বসণ ও পন্নগণণ এই গেংকর্ণে গমন করিয়া থাকে। 
ইস্থার জল স্পর্শ করিলে, গোনহুআ্রদানের ফল লাভ হয়। 

_ মহাত্মা কুশের ও মহাভাগ শরভঙ্গের আশ্রমে 

গমন করিলে, ভ্র্গতিবিরহ ও বংশের পবিত্রতা সমাহিত 
হয়| তথায় জমদন্মির নিষেবিত সুর্পারকে গমন করিয়া, 
কতাঁভিষেক হুইলে, প্রচুর “স্বর্ণ লাভ হুয়। প্রয়ত ও .* 
জিতেক্দ্রিয় হুহয়া, সগ্তগোদাবরে সান করিবে। পুর্বে 

মহাভ।গ সারস্বভ মুনিদিগকে যেখানে বেদ অধ্যয়ন করা- 
ই়াছিলেন। হে সত! তিনি তথায় মহর্ষিগণের 
উত্তরীয়ে উপবেশন পুর্বক প্রনস্ত বেদ নকলের উদ্ধার করেন । ্ 

তিনি যথ ন্যায়ে মমগ্' বিধানে ওঁকাঁর উচ্চারণ করিবা- 
মাত্র, খিনি যাহ! পুর্ব্বে অভ্যান করিয়াছিলেন, তীহারই 
তাহা স্মৃতিপথে সম্ুপস্থিত হুইল। খবিগণ, দেবগণ, 
বরুণ, অগ্নি, গ্রঙজাপতি, নারা,ণ হরি, দেব মহাদেব এবং ৮ 

সমস্ত দেবগণে পত্রিরত ভগবান পিত।মহু সমবেত হইয়া, 
' মস্থাছ্যতি ভূৃগুকে আঁস্থনে যজনার্থ নিয়োজিত করেন। 

্ঁ 



ডু 
সি 

মিন গু. বৈদবিকিত টিন বিধি পুর্বক কু. 
নগর পুনরাধান সম্পাদন করিয়াছিলেন। শব 
: শী এ - স্থানেই অজ্যজাগ দ্বারা যথাবিধি অর্চিত: | 
১ হইয়া, ্বর্গে প্রস্থান এবং খবিগণও যথাগত গমন করিয়া": 

ছিলেন। স্ত্রী বা পুরুষ তথায় ,প্রবিষমাত্র তৎক্ষণাৎ 

 পাপয়ুক্ত হুইয়। থাকে। ধীর ব্যক্তি নিয়ত ও গ্িতেক্রিক 
সইয়! তথায় একমাস বাম করিবে । তাঁহ! হইলে, স্বীয় 

" বংশ পবিত্রিত করিয়া, ব্রক্মলোকগমমে -লমর্থ হইয়া থাকে । 
, তথায় পিতৃদেবগণের অর্চনা ও তর্পণ করিলে, মেধাধিক্য 
লাভ হয়। এবং অগ্নিফৌম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি সহকারে 

স্মৃতিশক্তি ্ত অধিগত হুইয়! থাঁকে। 
অনস্তর লোঁকবিশ্রুত কাঁলগঁরে গমন করিয়া, জারা 

দেবহুদে সান করিলে, তুর্য্যলোঁকে পুজিত হওয়া যায় । 

লমবেত | তথা হইতে নিরিবরাগ্রগণ্য ত্রিকুটে গনন 
করিয়া, পাঁপগ্রমোচমী মন্দাঁকিনীনামী তরঙ্গিণীতে পিতৃ- 
দেবগণের অর্চনানিরত হইয়া ক্ৃুতাঁভিষেক হইলে, অশ্ব- 
মেধ্যজ্ঞকললাঁভ ও পরমগতি তুবিহিত হইয়া! থাঁকে। 

, অনন্তর *্মহেশ্বর তীর্ঘে গমন করিবে । দেবগর্ণ, খবিগণ, 
মনুষ্যগগ) পন্নগ্গণ, অরিদৃগণ, সাগরগরণ এবং শৈলাঁণগণ 
সমবেত হইয়া, তথায় উমাপতির উপাঁমূনায করেন? এ 

স্থানে মহু।দেবের অর্চন। করিয়া, ত্রিরাত্র উপবান করিলে, 

'শাশ্বমেধফললাঁভ ও গাণপত্যপ্রাপ্তি হুইয়৷ থাকে” এবং 

্বাদশরাত্রি উপবাঁন করিলে, ক্কঠীর্ঘ হওয়া যায়। এ স্থানেই 
ত্রিলোকঝিষ্ন্যাত গায়ত্রীস্থান প্রতিষ্ঠিত | তথায় স্তিরাত্র 

প্লান করিলে, গৌনহ্র্রফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অগ্রি 



দা 
পাট 

“ মৃহীমূতে ! গণ: ইহার: দিক? সাঙ্ষাহ উস 

' করিয়াছেন তথায় যোনিনংকরসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ থা 
পাঠ করিলে, তাহা তাহার নিদ্ধ হুইয়! থাকে এবি) 

অত্রাঙ্গণও পাঠকরিলে, তাহার লাবিত্রী সাধিত হয়? :: 

"তথা হইতে বিগ্রর্দি সন্বর্থের মৃহূর্ঘভ বাপীতে অমা 

হুইলে, রূপবান্ ও সৌভাগ্যবান্ হওয়! যায়। অনন্তর পু 

. বেগাতে সমানন্ন হইয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলে? মসুর্ত 
হংমমহিত বিমান লাভ হয়। সিদ্ধগণ নিয়তই যাহার. 

..সেবা করেন, দেই গৌঁদাবরীতে আন করিলে, গোদেধ 
ফল লাভ ও স্বর্গলোৌকে পুজিত হুওয়৷ যায় । বেখীলঙমে 

, ফ্কৃতীভিষেক হইলে, সমস্ত পাঁপ প্রক্ষালিত হয়। বরদ-: 

সঙ্গমে সান করিলে, বাজিমেধ কল প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । 

্রহ্মকুল্যায় গমন করিয়া, ত্রিরাত্র বাঁম করিলে, গোনহত্র, 

ফল লাভ ও স্বর্থলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মচারী ও লমাধানপর্ 
হইয়া,কুশপ্লবনে বাঁ করিলে,চন্্রলোকে পঁজিত হওয়া যায় । 

*. অনন্তর কৃষ্ণবেণার উদ্ভবক্ষেত্র দেবহুদে, জো [তির্থাত্র 

হুদে এবং কন্যাশ্রমে গমন করিয়া আন দানাদি করিলে, 

অন্নিষটৌম যজ্ছের কল লাভ হয়। দেবরাজ এই স্থানেই: 

খত অশ্বমেধ করিয়া শ্বর্গে নমাগত হয়েন। নর্বদেবহূদে' 
স্তন করিলে, গোসহতরের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাতত- 
ত্র হ্রদে স্নান করিলে, জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। অনন্তর 
পরম পবিত্র সরিদৃবরা পয়োষ্ণীতে কুতীভিষেক হইলে, 
গৌলহত্রফলগ্রাপ্ডি হইয়া থাঁকে। দগুকারণ্যে খন, 

করিয়া, আনদানদি করিলে, সহতর গোঁদান ঘারা যে ফল, 
ছু, সেই ফল লাত করা যায় 



৭ দ চে ১১২৯: ভারি এ 

পুত ৮ ৩০ জান ধা রি ২5 চু 

এ ১০১০০ ধর্মভ্ পুরুষ অনুস্ধম ভর্তৃ্থানে লমাগীত. 2 
এ হইবে | দেব দেব মহাদেব নিত্য তথায় সাকির 
ং 'আঁছেন।- তথায় গমন করিলে, তীর্থসেবীর সমস্ত কা 
“ হুসিন্ধ হইয়া থাকে । কোটি তীর্থে মান করিলে, গো 
গছ ফল লাভ হইয়া থাকে । এ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া»? 
জোষ্ঠ স্থানে গমন করিবে। তথায় মহাদেবের উপালন্* র্ 

করিলে, শশধরের ত্যায়, বিরাজ কর। বাঁয়। মহাভাগ সুত- 
অন্দন ! ভত্রত্য ত্রিলোকবিখ্যাত কুপে চারি সমুদ্র নিরস্তর... 
বান করিতেছে ।* ধর্বজ্ত.! তথায় আসান করিয়া, নিয়ত .. 
চিত্তে প্রদক্ষিণ করিলে, পরম পবিত্র ও পরম গতি প্রাণ্ড. “ 
হওয়া যায়। মহাভাগ ! তথা হইতে মহাদেবের পুরে গুন 
করিবে । পুরে দশরথনন্দন মহা প্রাজ্ঞ রাম যেখানে পদার্পণ : 
করিয়াছিলেন 1 ব্রহ্মচারী ও মীতাহারী হইয়া, গঙ্গাস্ান- 
করিলে পাপ প্রক্ষালন ও বিষ্ণলোক লাভ হইয়া থাকে ॥ 
অনস্তর তথ! হইতে ম্বঞ্জাধটে গমন করিয়।, যথাবিধানে - 

অভিগযনপৃর্বক মহাদেবের পুজা ও প্রদক্ষিণ করিলে, 
গীণপাত্য ল।ভ হুয়। সই তীর্ঘে জাঙ্ৃবীতে অবগাহন. 
করিলে, পাপমোঁচন হয় । টি 
7 অনস্তর ধর্জ্ত পুরুষ খবিগ্ণের বন্থমানাস্পদ প্রয়াঁণে : 
গমন করিবে । যেখানে ব্রহ্মা দেব্গণ, দিক্ লহিত 
দিক্পালগণ? লোকপালগণ» সিদ্ধগণ, পিতৃণ,. জনৎ-... 

ক্ষুমারপ্রস্থখ মহর্ষিগণ, নাগগণ, স্বপর্ণনণঃ  ক্রুভুগ্গণঠ এ 
'শীন্ধর্বগ ণ, অগ্নরোগণ। সরিদৃগণঃ সাথরগণঃ এবং প্রজাপতি 

গীণে পরিক্ৃত ভগবান্ হরি বিরাজ করিতেছেন । তথায়. 
এডিনটা অগ্রিক্থড আছে । তাহাদের ছুইটির মধ্যে জারী কুছ, গত ০ 



- প্রীবাঁছিত .হইতেছেন। তিনি তদবস্থার সর্ধারপুরির 
হইয়া, প্রয়াণ হইতে লমতিক্রাস্তা হইয়াছেন । ভিলেকে 
গ্রতিপত্তিশালিনী লোকভাবিনী তপননন্দিনী যমুনা! তঙা্ী' 
জাহ্বীর সহিত মিলিত ছইয়াছেন। এই গঙ্গা যমুনার: 
মধ্যে পৃথিবীর জন: সংস্থাপিত, এইপ্রকার প্রত্থিতি, 
আঁছে। খষিরা জানেন, প্রয়াগ এ জঘনের অন্ত ব! 
উপস্থ দ্বরূপ | ভোগরবতী তীর্থ প্রজাপতির বেদি: 
বলিয়া কথিত হুইয়! থাকে । মহাঁমতে ! দেবগণ+ মুর্তি 
মান্ যজ্ঞ লকল ও মহাত্রত খন্িগণ এইস্থানে প্রজাপতির ' 

. উপানন1? করেন । এবং দেবগণ এখানে বিবিধ যজ্ঞের 
ত্বনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । স্ুুত! ভ্রিভুবনে প্রয়াগ অপেক্ষা 
পুণ্যতম নাই। ব্রাক্ষণেরা বলিয়া থাকেন, প্রয়াগ সমুদয় 
ভীর্থের শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থের নাঁম শ্রবণ বাঁ কীর্তন এবং 
সবত্তিকা! লভন মাত্রেই সর্ধ পাপ মোচন হয়। তথায় 
ংশিততব্রত হুইয়! সান কাঁরলে, রাজনুয় ও অশ্বমেধ 

যজ্ঞানুষ্ঠান তুল্য পুণ্যলাভ হয় । এই প্রয়াগ দেবগণেন 
পরমপুজনীয় যজনক্ষেত্র। হে স্থুতনন্দন! এখানে ম্বপ্প- 
মাত্র দান করিলেও, তাহ! মহৎ হুইর1 থকে । কি বেদানু-' 
শানন, কি লোকবাক্য কিছুতেই মন প্রয়াগষর়ণে 
পরাস্ুখ হয় না। ুতাত্মজ! ষষ্ঠকোটি দশ সহত্র তীর্থ 
&ই প্রয়াগে লন্নিহিত, এইপ্রকার কথিত হইয়াছে । 
ভিন লোকে যে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে এবং লম্বায়, 
বেদ অধ্যয়ন করিলে যে ফল লাভ হয়, প্রয়াগে নম 

ক্ষরিরামাত্র সেই পুণ্যফল প্রাণ্ডি হইয়া থাকে। | 
তথা হইতে ( ভোগবতী নামে বাসুকিতীর্ছে গা 

পর 
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কারি তথায় + রাজ 
'ইয়। টত্রলোক্যবিখ্যাত হংসগ্রপতম তীর্থ" গুগার 
প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতনন্দন! কুরুক্ষেত্রে গমন করি, 
যৈখানে সেখানে অবগাহন করিবে । কনখলে কিছু বিশেষ 
আছে। প্রয়াগে পিওকার্্যই প্রশস্ত, বলিয়৷ পরিগণিত হুইয়, 

* খাঁকে। যেখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী হুঈয়াছেন, সেস্থান্ম, 

শত গুণে পবিত্র, যেখানে" পাশ্চিমবাহছিনী হইয়াছেন, 
তাছা! আবার তাহা! অপেক্ষাও শত গুণে পবিত্র । শত 
শৃত অকাঁ্ধ্য করিয়াও এ্াঙ্জায় আসান করিলে, অম্সিতে, 

ইন্ধনের ন্যায় তৎসমস্ত তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হুইয়। যাঁয় | 

সতাত্মজ তীর্থ মাত্রেই পবিত্র ছিল। ত্রেতায় পুর; সতত" 
যুগে ঘাপরে সটরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গজ পুণ্যজনক বলিয়া 

পরিগণিত হইয়াছেন 1 পুফরে তপস্যা ও মহালয়ে জ্ঞানই 

সার! আর ভূগুতুদ্দি ভোজনই প্রশস্ত। পুক্ষর, 
কুরুক্ষেত্র ও গঙ্গা সলিল এই সকলে অবগাহন মাত্র 

, আত্মার সহিত স্বীয় বংশের উদ্ধার করিতে পার যায়। 
/ গাজার নাম করিলে, পবিত্রতা, দর্শন করিলে ভদ্রন্থৃতণ 

এবং অবগীহুন ও পান করিলে, আনগুম কুলের নিষ্কৃতি 

বিহিত হুইয়। থাকে । লোকের অস্থি যাবত গঙাজল 

স্পর্শ করিয়! থাকে তাবৎ নে স্বর্ণলোকে পুজা প্রাণ্ড হয় | 
গঙ্গানদৃশ তীর্থ নাই, এবং, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'নাই,, 
পিতামহ এই প্রকার কহিয়াছেন। মহাভাগ 1" যেখানে 
শ্্জা, সেই তপোবন, এবং সেই সিন্ধক্ষেত্র | | 

যেখানে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ুলিঙ্কু সকল ন্বয়ং বাস 

১.কাছা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, দলেই লকল তীর্ধ, নূর 



"কালই পুণ্য বিধান করে। অযোধ্যা, যথুরা) গয়া, কাগী, 
কী, অবস্তিকা ও দ্বারাবতী_-এই নগ্ুপুরী মুক্তি সম্পা- 

দন করে। এই লকল স্থলে বান করিলে বা স্বত্যু হইলে; 
কুত্রাপি মানবগর্ভে পুনর্জন্ম হয় না। ইত্যাদি সত্যনুক্ক 

» দ্বি্জাতিগণের, সাধুগণ্রে। পুত্রের ও অনুগত শিষ্যেক্ 
কর্ণে জপ করিবে। ইহাই ধর্ম, ইহাই পুণ্য ইন্ছাই 
পরম শুদ্ধ, ইহাই পরম পাঁবন, ইহাই ধর্শঞজনক এবং 
ইহাই নর্ধপাঁপবিন।শক | দ্বিজমধ্যে এই তীর্ঘবংশান্ত- 
কীর্ভন পাঠ করিলে, মতি নির্ধাল হয় এবং স্মৃতিলাভ | 

মহাপুণ্যনঞ্চয়। লর্বপাপবিমোচন*  মেধানমুদ্ভাবন, 
অপুত্রের পুত্র, দরিদ্রের ধন, ও বিদ্যার্থীর বিদ্যা হুইয়। 
থাঁকে। তীর্থান্থুকীর্তনে উল্লিখিত রূপ ফল সকল প্রাপ্ত 
ছওয়া যায়| গম্য অগম্য সমস্ত তীর্থই কীর্তন করিলাঁম। 
মনে মনেও এ সকলে গমন করিলে, পুণ্যফল লাভ হয়| 
বনুগণ, সাধ্যগীণ, আদিত্যগ্রণ, মরুদৃগণঃ দেবকপ্প খবি- 
গণ ও অন্যান্য তুক্তার্থী” ব্যক্তিগণ সকলেই উল্লিখিত 
ভীর্ঘ আশ্রর করিয়াছেন | 

এই তীর্ঘান্ুুকীর্তন যতচিত্তে পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ 
ড্ঞানবান, ক্ষত্রিয় লোকবিজেত1 রাঁজা। বৈশ্য বিপুলধন- 
বিলনী ও সদৃগতি মানু এবং শূদ্রে নকল ছুরি মুক্ত 
ছইয় ম্বর্লোক গাণ্ড হয়। 



সপ্তবিংশত্য ধিকশততম অধ্যায়! 

. জ্থৃত কহিলেন, ভূমিতেই সকলের জন্ম ও ভূমিতেই, 
সকলের নাশ হইয়া থকে । এবং ভূমিতেই তীর্থ সকলের 
অধিষ্ঠান ও ভুমিই সকলের পরম আবশরয় স্থান। অয়ি মহ1-.. 
মতে | আপনি যে যে ভীর্থের কীর্তন করিলেন, যাহাদের' 

পরিচর্ধ্যা করিলে; প্রচুর পুণ্য ফল সঞ্চয় হয়, সে সমস্ত 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অধিক কি, আপনার কম্পিত 
যাবতীয় নদ, পর্বত; বন, উপবন, এবং পবিত্র ভ্রম সকল 
লমস্তই ভূঁমি-সাশ্রয় করিয়া আছে । অতএব মহাসুনে ! 
প্রমাণ ও লক্ষণ সমেত সমুদায় ভূলংস্থান শ্রবণ করিতে, 
আমার ইচ্ছা হইতেছে । নদী) পর্বত, জনপদ ও অন্যান্য 
প্রদেশ সকলের নাম সমন্ত ও অশেষরূপে শ্রবণ করিতে 
আঁমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। ভগবন্! অনুগ্রহ পুর্ব্বক 
এই লকল আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক | মহামতে | 
আমি আপনর প্রিয়তম শিষ্য ও সর্বথ1 শরণাঁগত | 

ব্যামদেব কহিলেন, মহামতি স্কৃত ! শ্রবণ কর, বিষয়ের 

ইতিহাস কীর্তন করি। কত! পুর্বে মণি বন্দ্যোয়ণ ভগ 
বান্ শেষকে এবিষয় জিজ্ঞানা করিয়। ছিলেনণ পুর্বে দের 
দেব ব্রন্ম! দেবর্ষিণের সহিত মিলিত হুইয়।, বঝানুকিকে 
সমুদায় প্রজাগণের রাজপদে বরণ করিলে, নেই বাস্থুকি 
নাগগণের, অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত রাজনুয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবীর 
হইলেন। মহেক্্রপ্রমুখ দেবগণ, তঠপাধন খা্বর্ গন্ধ 
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ভি শু অন্রারোগণ, যষ্ষ ও দ্ধ হ এক বিদাখ্র ওহি পি 
সমস্ত নিমান্ত্রত হইয়! "যজ্ঞ দর্শনাভিলাষে তথায়: টি 
করিলেন। সর্বদেবহখপ্রদ সেই যজ্ঞ সমাগত, হইলে, 
বাসুফি তাহার .অবনানে অবভৃত স্নান করিয়। রদ 

পরিরুত হইয়াই উৎসুক হ্বদয়ে শেষকে নমক্কার করিতে 

গমন করিলেন। ম্বগালের হ্যায় মবদববর্টার! সহশশিবি 
শেষ স্বীয় লম্মমী লহকারে, গ্রগাঢ় তমঃপটল নিরাকু, 
করিয়। বিরাজমান হুইতেছেন, নাগকন্যাগ্থণ কৃতাঞ্জলগি 
গুটে তাহার চতুর্দিক বেষউটন করিয়াছেন, এবং তাহার, 

একমাত্র মস্তকে এই বিশ্ব রহ্মাও নর্ষপবৎ প্রতিষ্ঠিত 

ব্লহিয়াছে, দর্শন ক্রিয়া : মুনিগণ পরম ভক্তি 
সহকারে আহ্লাদভরে কৃতাঞ্জলিপুটে তা্খাকে প্রণাথ 
করিলেন । বাহুকি যজ্সন্তান হেতু তদীয় অনুমতি 

গ্রহণান্তর দেব ও ন্ধর্বশণে পরির্ত হুইয়! স্বস্থানে বিলি- 
বৃত্ত হইলেন । . : 

কোন কোন জ্ঞামকোবি মহাগ্রাজ্ খযি বিবিধ 

তত্ব পরিজ্ঞান বাননায় ভণ্ধব'ন্ শেষের উপাঁপনায় . প্রবৃত্ত 

হইনেন। এবং আমাদের মধ্যে মহামুনি বাৎস্ায়নক্ে, 
ব্দ্ধাণ্ড নংস্থ'ন জিজ্ঞানা করিবার জন্য প্রেরণ! করিলেন. 

তখন মহাভাগ বাৎস্যাঁরন তাহাদের নকলের অভিপ্রায় 

পর্যবেক্ষণ পুরঃসর বারতবার নমস্কার করিয়াই, ভগবান 
শেষকে জিজ্ঞানা করিলেন, অনন্তন্বরূপ শেষকে 

 মমস্কার। তুমি ধরণী ধারণ করিতেছ, তোমাকে নমক্ষার |. 
: তুমি, সনব্ষণ,, মহাদেব, ও তুমি লহতশিরা।. তোমাকে, 
- সু্যারাক্ষর্র হইলে তোমারই বদন পথ হইতে রুদ্র নামক 



ভূমিখণ্ড । ৭১৫ 

একাদশ ব্যহুরূপে লক্ষর্ষণগণণ গাঁহ্ভূতি হুইবে। লোক 
সকল তোমারই যুখানলে বিনির্দপ্ধ ও তোমারই শুলে 
বিদারিত হুইয়া, প্রলয়কালে নিপতিত হয়! কোন্ 
ব্যক্তি তোগাঁর স্তব করিতে লমর্থ। হে বিশ্বেশ্বর ! 
হে ভুধর! আমার ও খবিগণের *এক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়! 
উপস্থিত সংশয় নিরকরণে আজ্ঞা হছউক। তোমান্ধ 
মস্তকে এই যেব্রহ্ষাওমণগ্ডল সর্ষপবহৎ প্রতিভাত হইতেছে, 

জগন্নাথ! তাভাঁর প্রমাণ শ্রবণার্থ আমাদের ওহম্ৃক্য 
জন্সিয়াছে। হে ভুধর !, এেই ভূখণ্ড কিয়ৎপরিমাঁণ ? 
স্বর্থই বা করিত, এবং পাঁতালই বা! করিত, অন্থুগ্রহপুর্ব্বক 
বলিতে আজ্ঞা হউক । 

" শেষ কহিলেন, জ্ঞানপরাঁয়ণ খনিগণ নিত্যই আমার 
প্রিয়তম ! অতএব তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিব । 

ফলতঃ যাঁহা। হুইয়খছে, হুইবে এবৎ ছইতেছেঠ ততৎ্সমস্তই 
শবস্তার ক্রমে বলিব। তোমাদের হ্যায় মহাস্সাদিখের 
জমাগমে আমার সাতিশয় কৌতুহল উপস্থিত হইয়া থাকে । 
আমি ঈশ্বরের নিদেশে ব্রক্মাণ্ড ধারণ করিতেছি । সেই 
ঈশ্বর সকলের কর্তা, হর্ভা, রক্ষিতা ও বিধাভা। ব্রহ্ধা, 

বিষু। মহেশ্বর, তীহারই মুর্তিভেদ। শক্তাদদি দেবগণ 
ও আমি আঁমর1. সকলেই তাহার অংশ । ..সেই পরমেশ্বর 
ধাঁহাকে যে করে নিয়োগ করেন, সে তাহাই -করিয়' 

থাকে, কদাঁচ তাহাঁর অতিবর্তনে সমর্থ হয় না। 
সেই ঈশ্বর সৃষ্টি বাসনায় প্রকৃতিতে তেজ আধান 

করেন। তাহাতে মহাঁনের জন্ম হুয়। মহান হইতে, 
অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং শব্দ, 
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স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই গঞ্চগুণ কীর্তিত হইয়া থাঁকে | 
ছে মহাঁভাগ ! ইছাঁদেরই সংগ্রহে পঞ্চ মহাঁভূত। সেই 
পঞ্চভুত হইতে সমস্ত গুণশালী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে । 
ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ, ইহার সকলে পরস্পর 
গুণোতর 1 ইহাদের মধ্যে ভুমি প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, 
রুপ, রস ও গন্ধ এরই পখচছী গুণ পরম্পরাক্রমে 
ভূমিতে সন্নিহিত আছে। জলের গুণ চারিটী, তাহাতে 
গন্ধ নাই। তেজের গুণ তিন, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, 

বায়ুর ছুইটী শব্দ ও স্পর্শ; এব আকাঁশের গুণ একটা 
শর । পঞ্চ মহাঁভূতে এই পশখচটি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে! 
সমস্ত ভুতেই এই সকল গুণ বিদ্যমান আছে | ইহার! 
পরস্পরকে অতিবর্তন না করিয়া], অম্যক ভাবে অধিষ্ঠাম 
করিলেই, লোঁকগ্রতিষ্ঠা রক্ষিত হইয়া থাকে! ষখন 
পরস্পর বৈষম্য আশ্রয় করে, তখনই দেহিগণের দেহ 
বিয়োখ সংঘটিত হয়, তাহা না হইলে, তাহা 
হয় না। ইহার! আন্মপূর্বযক্রমে উদ্ধৃত ও আন্ুপূর্ব্য 
ক্রমে তিরোভূত হইয়] থাকে । এবং সকলেই অপরি- 
মেয় ও ঈশ্বর স্বরূপ বিশিষ্ট । পদার্ঁমাত্রেই পাঞ্চ-' , 
ভৌতিক খাতুনিচয় লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের' 
তর্ক দ্বার তাহাদের প্রমাণ কীর্তন করে। কিন্ত যে 

সকল বিষয়" চিন্তার অতীত, তাহাদের উদ্দেশ্যে তর্ক 
করণ বিধেয় নছে। যাহা প্রক্তির অতীত, তাহাই 

অচিন্ত্যের লক্ষণ । 

মহামতি বাৎপাঁয়ন। জদ্ুদ্বীপের, বিষয়. বলিৰ। 
মহাভাঁব! এই দ্বীপ লর্বতোভাঁবে মগুলাক্কতি ও 
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চক্রবৎ প্রতিহিত এবং বিবিধ নদী, পর্বত, পন্ভন, বন, 
জনপদ, রুক্ষ; কল, পুষ্প, এবং সমস্তাৎ লবণসাগরে পরি- 

বৃত। ইহাতে প্রগায়ত হয় রত্ুপর্বত উভয়ত পূর্ব ও 

পশ্চিমনাগরে অবগাহন করিয়াছে । ইহাদের ' নাম, 
হিমবাঁন্, হেমকুট, নিষপ, নীল, শ্বেত ও শূঙ্জবান্। 
ই্ঠারা সকলেই রত্ব ও ধাতু সমুছে বিচিত্রিত। ইহ]- 
দের উচ্ছণয় অযুতযোজন, পৃর্পুত্ব দ্বিনহঅ্রযোঁজন এবং 
অন্তরবধত্ত নর্ব্যসহআ্যোজন | 

উহার দক্ষিণে তিনটা বর্ষ আছে। হে তাপস! 
সেই সকল বর্ষে সর্বপ্রকার প্রাণীর নিবাঁসভূত বহুবিধ 
পুণ্য জনপদ প্রতিষ্ঠিত আছে! তন্মধ্যে ভারতবর্ষ 
ইহার দক্ষিনে লৰণসাঁগরের উত্তরে সন্িবিষউ | হিমা- 
লয় ইহার লীমা। অনন্তর কিংপুরুষবর্ধ হেমকুটের 
অধোভাথে প্রতীন্ঠিত তাহার পর হুরিবর্ষ। ইহার 

* নীম] নিনধ পর্বত । 
তপোধন ! উন্তরদিকেও এইপ্রকার তিন বর্ষ এ্রতি- 

হিত আছে। সাগরের কুল হইতে কুরবর্ষ শৃর্জবানপর্বত 
' সীমা! অধিকার করিয়া বিরাজ মান হইতেছে? অনন্তর 

হিরঞ্ময় বর্ষ । ইহার লীম। শেতগিরি, এইরূপ কথিত হয় । 

অনন্তর রমণক বর্ষ । ইহার শীম নীল গার'। মহাভাগ ! 
নীলশিরির দক্ষিণে ও নিষধপর্বতের উত্তরে ,প্রগায়ত 
মাল্যবান্ ভূর প্রতিহ্িতঃ পশ্চিমে গন্ধমীদন, এবং পুর্বে 
সমুদ্রেকুল হুইতে ভদ্রীশ্ব নানকবর্ষ বিরাঁজমান। মাল্যবান্ 
ইহার লীমাপর্বত। পশ্চিমে কেতুমাল। গন্ধমাদনসীমান্ত 
এই কেতুমাল নৰ লহত্র যোজন বিস্তত। |] 
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ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাঁবে গোলারুতি কনকপর্বত 
মেরু তকণাদিত্যের স্যায়ঃ বিধুমপাঁবকের ন্যায় বিরাজমান 

হইতেছে । ইহার উচ্ছতে লক্ষযৌজন এবং শিখরের 
পরিমাণ দ্বাত্রিংশৎ যোজন। ইহা! ভূগর্ভে ষোড়শ 
সহজ যোজন প্রবেশ করিয়াছে । এবং ইহার মুল 
দেশের পরিমাণও তদনুরূপ। ইহ! উর্ধে ও অন্তরে 
ভুরি ভুরি লোক আরত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে ৷ 

ইছাঁর অর্বতঃ ইলারত বর্ষ পরিকীর্তিত হইয়াছে | জুপ্ধ- 

গর আত্মজ সুযুখ অন্যান্য পক্ষিদিশের সকলকেই মেক 
সংসর্গে অবর্ণময় দর্শন করিয়া টিত্া করিল, যেহেতু 
এই মেরু উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিমাত্রকেই অবি- 
শেষ করিয়। থাকে, মেই হেতু ইন্থাকে %57% করিবণ। 
জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ আদিত্য এই মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন | 
চক্র সমুদায় নক্ষত্রের সহিত এরূপ করিয়া থাকেন 
এবং বায়ুও তাহছ।কে প্রদক্ষিণ-করেন | মহাঁভাগ ! দিব্য- 
পুস্পনমন্থিত এই পর্বত জান্রনদবিনিশ্মিত পরম- 
সুন্দর গৃহুলযুছে আর্ত । দেবগণ, গীন্ধর্গণ, অনুরণণ, 

রাক্ষলগণ ও অগ্দরোথণ এই পর্বতে সর্বদা ক্রীড়। 
করে। মন্দর মেরুমন্দর, স্ুপার্খ ও কুমুদ নামক 
চারি পর্বত ইহার চারিদিক অবস্টন্চ করিয়া আছে। ইহার! 
উচ্চেও বিস্তারে অযুতযোজন | হে ব্রান্মণর্পভ ! হে ধর্ম 

এই চারি পর্বতে ডুতঃ জু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ এই চারিটী 
রক্ষ- আছে। ইহারা উর্ধে ও বিস্তারে লহুতআ যোজন 
এবং তত্তৎ পর্বতের শত যোজন বিশাল কেতুরূপে বিরাজ 
করিতেছে। হুপ্ধহদ) মদ্যহ্ুদ, ইক্ষহ্দ, ও জলহ্ুদ এই 
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চারি হুদ এবং চৈত্ররথ, নন্দন, সর্বতোঁভদ্রে ও টৈভ্রা- 
জক এই চারি দেবোদ্যান তথায় প্রতিষিত আছে | দেবা- 
জনার! দেবগণের সছিত এঁ সকল উদ্যানে নিত্য বিছার 
করেন। এতভ্তিম্ন। শন্ধৰ? কিন্নর। সিদ্ধ, চারণ ও 

তাপনগরণ, ইহার! দিব্য মধুর গাঁন ও  আ্বীগণের সহিত ক্রীড়। 
করিয়া! থাকেন । 

মন্দর পর্বতের উৎসঙ্গে.ঘে অস্ুতযোৌজন সমুচ্ছি ত 
চুত বৃক্ষ আছে, বহুদূর হুইতে তাহার অস্বতকণ্প ফল 
সকল পতিত হুইরা থাকে । পতন বেগে বিশীর্ণ হইলে, 
সেই সকল ফলের রন হইতে যে নদী সম্মুৎ্পন্ন হর, 
তাহার নাম অরুণোদা। এ নদী মন্দরপর্বত হইতে 
গ্রবাহিত--হুন্্বা থাকে। উহার জল স্পর্শমাত্রেই শি" 
গণপদ্ লাভ হয়? হে বাৎস্যাঁ়ন! উহাদের দেহ- 

মশৌরভে সমন্তাঁৎ দশ যোজন শুগশন্ধিত হুইয়া থাকে । 

একই ব্যাপার অতিমাত্র বিস্মররসের আধার? 

এই রূপ” হুত্তিকাঁয় প্রমাণজম্ব ফল সকল মেরু 
মন্দরে পতিত হওয়াতে উহাদের রসে যে জদ্বুনদী 

নানী মহা'নদী সম্পন্ন হয়, উহ1 ইলাব্ৃতবর্ষের দক্ষিণভাগে 

প্রবাছিত হইতেছে । উহার উত্তর তীরের জন্ব রনপরি- 
প্লুত ম্বত্তিকাই বায়ু ও হুর্য্য. কিরণ .সম্পর্কে সুবর্ণ 
হইয়া থাকে । এ সুবর্ণের নাম জাগুনদ ! দেব, উপ- 
দেব ও গন্ধবের্বরা স্ব্ব স্ত্রীর সহিত নানীতরণসেবিত 

উল্লিখিত জন্ুনদ ধারণ করেন। 
হে তাপন ! স্ুপার্থ পব্বতের উপব্রিভাঁগে যে মহ? 

কদৰ বক্ষ প্রতিষ্ঠিত , আছে, তাহার কোটরসমুহ” হইতে 
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যে পখচটী মধু ধারা পতিত হইতেছে সেই পঞ্চায়াম 
বিস্তুত মধুধার। ইলারৃতের পশ্চিমে প্রবাঁছিত হইতেছে । 

উহ্থাদের রনপান করত স্বকীয় যুখোদগারমাকতে লম- 
স্তাং. শত যৌজন স্ুগন্ধিত হুইয়! থাকে । 

'কুমুদপব্ধতের শিখরদেশে যে শতশাখ মহাঁবট 
বিরাজমান হইতেছে, উহার ক্কন্ধ হইতে নদী নকল 
্রাদর্ভত হুইঃ1 ইলারুতের, উত্তরে প্রবাহিত হুইতেছে। 
উহাদের নাম পয়ন্থিনী। দধিহ্র্দা, স্বৃতকুল্য, মধুকুল্যা «ও 
মুড়শ্রবা এই পাণচটী নদীর জলপান করিলে, বলি, গলিত, 
দৌর্সন্ধ ও জরাদোষ বিনাশ হয়? 

কুরজ, কুরর, শগ্থ, কুমুত্ত, শিখর» চিত্রকুট, রুচক, 

খধত। পতঙ্গ, নিষধ, ত্রিকুট, কাঁলগ্ঁর, ণ্াকাধি, এবং 

অন্যান্য পর্ধত কল মেরি মুলদেশে পরিকপ্পিত 
হইয়াছে! জঠর ও দেবকুট এই ছুই পর্বত মেরুর 

পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত। হে ধবিপ্রেন্্র! মেরুর শিখর 
দেশে বিশ্বত্ষ্টীর পুরী বিরাজমান হইতেছে! এ পুরী 
চতুরআ, স্ববর্ণময়ী ও যোজনাযুত বিস্তৃত । দিক্- 
পালগণের পুরী সকল মেরুর পূর্বদিকে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত: 
আছে। তন্মধ্যে ব্রঙ্গগুরী চতুর্থ ভাগে পরিকল্পিত 
হইয়াছে । তথায় ব্রহ্ষ+ রুদ্র, সুরেশ্বর শক্ত, ইহীর] 
মমবেত হইয়া, বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন । তুমুক, নারদ, বিশ্বাবন্ু, হাছাহ্ু ইহারা তথায় 

সমাগত হইয়া, বিবিধ স্তব সহকারে শুরশ্রেষ্ঠের স্তব 
করিয়া থাকেন। মহাত্মা সগ্তধিমগ্ডল ও গ্রজাপতি 

ধশ্যপ, ইহীর! পর্বে গর্বে তথায় সম্নগত হয়েন।' উহারই 
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 শিখরদেশে দৈত্যগণ ভগবান্ শুক্রের পুঁজ! করে। 
তাছারই হেমময় রত ও রত্বু পর্কত। ভগবান্ কুবের তাহারই 
চতুর্থভাঁগ ভোগ করেন। এবং তাঁহারই কলাংশ মনুষ্য- 
দিগকে প্রদান করিয়। থাকেন। 

মেকর উত্তর পার্থ সর্বত্র কুম্মান্থিত দিব্য কাঁনন এবং 

শিলাজালসমুদ্গত রমণীর কর্ণিকার বন বিরাজমান 
হুইতেছে। তথায় সাক্ষাৎ ভূুতগ্ভাবন দেব মহাদেব ভয়- 
স্বর ভূতগণে পরিবুত হুইয়।, দেবী পার্তীর সছিত 
বিছার করেন । তীঁছার গলদেশে কর্ণিকারময়ী মাল! ৷ উহ। 
তাহার পাঁদদেশ পর্ধ্যস্ত লম্বমান | 

অগ্নি মহামতে নেই সৌম্য পর্বতের শিখর হুইতে 
খিশ্বরূপ।”উঙ্র্ঘরমিতা ক্ষীরধার। নির্ধ(তনিম্বনে নিপতিত 

হুইতেছে। এ ক্ষীরধারা পরম পবিত্র এবৎ পুণ্যতমগণের 
নিসেবিত । উহ্হাই শুভা ভাগীরঘী গঙ্গা । পিণাক- 

ধক, মহাঁদেব শতবর্ষ নহুত্র শ্বীয়মস্তকে পর্বতশীণের ও হূর্ঘায়!- 
গণ শরাশরণ করেন। দেবী ভাগ্গীরথথী মেরুর শিখর হইতে 
চতুর্বিধ রূপে বিদ্যমান হুইয়াছেন। উহাদের নাম সাঁতা, 
অলকলন্দাঃ বংখু ও ভদ্র । তন্মধ্যে সীত। ব্রহ্মনদন 
হুইতে কেশবাঁদি মহ? পর্বত ইহাকে অতিক্রম পৃর্বক বিনন- 
স্পতিত? হুইয়৷ গন্ধলাদ শিখর 'সমুহে.অবতরণ পুর্বক 
ক্রমানুনারে ভড্রাশ্বপর্বতের পবিত্রতণ বিধান করিতেছে । 

এবং হে মহাভাগ ! পূর্বদিকে লবণ সাগরে প্রবেশ 
করিয়াছে । বঙ্্ মালাবান্ পর্বতের শিখর .হইতে কেতু- 
খাল পর্বতে পতিত হইয়া, হে বিপ্রেন্দ্র ! প্রতীটাদিখকে 

মহাসাগরে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। ভদ্রা* উত্তর মের শিখর, 
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হইতে পতিত হইয়া, পর্বতে পরম্গর অতিক্রম পূর্বক শৃক্স- 

বান্ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে লবেগে উত্তর কুরুমগ্ডলে গমম 
করিয়া, লবণ নাগরে অবগাহন করিয়াছে । আর অলক- 
শেখর সয়ুছে পতিতা হইয়া, হিমালয় তেদ ও ভারতবর্ষে 
অবতরণ পূর্বক দক্ষিণ দিকে লবণ লাঁগরে প্রবেশ করিয়াছে। 

, অগ্নি মহামতে ! মেরর পশ্চিম পার্থ কেতৃমাঁল নামে 
পর্বত বিরাজমান । তত্রত্য মানবগণের প্রমায়ুর পরিমাণ 

দশ নহত্র বর্ষ। পুরুষগণ সুবর্ণ বর্ণ এবং স্ত্রীগ্ণ অপ্ধার 

সদশী। তাহাদের রোগ নাই। শোঁক নাই, ভয় নাই। . 
তাহার! নিত্য আনন্দিত। তথায় প্রতণ্ড কণকগ্রত 

মামবগণ জন্ম গ্রহন করেন। 
" গুহাক'ধিপ কুবের গগ্ধমাদন শিখর চাঠৃৎ রাক্ষন। 

অপ্ষার ও গন্ধব্বগণের সহিত নিজে বিবার করে। গন্ধ- 
মাদনের পার্থ হত দহ ফেতু শৈল বিরাজমান 

হুইডভেছে। তত্রত্য শ্পধিবাপীগণের পরমায়ু একাদশ 
মহত্র বংসর। তাঁছাঁর। সকলেই রণবীর্ধ্য পরাক্রম বিশিষ 

ও সর্বদাই হ্র্যাবিউ এবং জ্ত্রীগণণ সকলেই উৎপন্ন পত্র 
সন্পিধ ও অতিমাত্র প্রিয়দর্শিনী। 5, 

অয়ি মহামতে ! উত্তর কুরু, ভারতবর্ষ, ধনু ও সণ 

নাঁমক দক্ষিণ ও উত্তর ছুই বর্ষ এবং ইলারৃত এই পাঁচটীবর্ষ 

যথাক্রমে পরস্পর উত্তরোত্তর সমধিক গুণবিশিষউ। ভারত- 

বর্ষ ব্যতিরেকে অপরাপর বর্ষবানী লোক নকলের আত্মুঃ 

পরিমাণ দশ সুত্র বর্ষ। 

মছাভাগ! প্রাথথবী এইরূপে পর্ধতে পন্পপ্পরায় 

পরিব্যক্ত হয়ছেন। 



অফটবিংশ ত্যধিকশততম অধ্যায় 
শম্খ00০ 

্ীশেষ কহিলেন, ভূতভাবন, ভগবান লোঁ্ষদিগ্কে ' 
অঙ্গগৃহীত করিবার বালনায় এই নয় বর্ষে মায়াবি গ্রন্থ 
পরিগ্রছ পূর্বক বিরাজ করিতেছেন। তম্মধ্যে ভগবান্ 

: তব দেবী উমার সহিত একাকী নিয়ত ইপারত বর্ষে 
অধিষ্ঠান করিততছেন। দ্বিজ! ভবানীর শাপভয়ে 
অন্ কোন ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাঁ। বৈব- 
স্বতের পুত্র এল মোহ বশতঃ তথায় প্রবেশ করিয়! স্ত্রীভাব 
প্রাপ্ত ইইয়াহিলেন। যাহার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। 
তথায় মহাত্মা বিষ্ুুর অংশরূপী দেব সংকর্ষণ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। ভগবান ভব ভবানীর সহিত এইরূপে ভক্তি- 

স্জ্চরে তাহার ক্তব করেন* ভগবান তোমাকে নমস্কার | 

তুমি মহাপুরুষ । তুমি পূর্বজ। তুমি অনস্ত। তুমি 
অব্যক্ত । তুমি নিগণ। তুমি গুণাত্মা। তোমাকে নমস্কার | 

ব'ৎদ্যায়ন কহিলেন, ভবানী কি কারণে শাপ দিয়।- 

ছিলেন, আমার নিকট বলুন + শুণিবার জন্য সাঁতিশয় 

কৌতুছল হইতেছে । | 
শেষ কহিলেন, একদ] মহাদেব তত্র ্  আনন্দকাননে 

ভবানীর সহিত হর্যতরে বিষারনুখে মগ্ন হইয়া আছেন । 
শাল, তালঃ তমাল, বিল, বকুল, পাটল, চিরবিল্প, 

তিশ্ঠীড়ীঃ, চত, চণ্পক, কাঞ্চন, করঞজ, কোবিদার, কেশর, 
কুঞ্জ, অশন, তিলক করিকার, কুন্তী, খদির, তিন্দুক' 
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বাঁনীর, জস্বীর, পীলু, উদৃম্বর, বেতন, শাকট, বদর, 
করছাট, বট, কুটজ, পানরল, অশোক, জন্ু। নিম্ব, 
কদম্ব, ক্ষীরিকণ, করমর্দ, বীজপুর, রস্তাঃ প্রক্ষঃ আন, 
নারিকেল, সদাফল, সপুচ্ছদ, টত্রপত্র, শিরীষ, আমলক, 

| ককন্দুঃ লকুচ, পারিভদ্রে? ধবঃ কেতকঃ শিশুমার, তর, 

কুন্দ, মলিকঃ পাদ, ইন্দীবর, কহ্লার, মালতী, ষৃথিকা, 
মন্দার, পারিজাতঃ সন্তান, কণ্পরক্ষ? এবং অন্যান্য 

বহুবিধ দেঁধতরু, ইত্যাদি বৃক্ষনযুহে এ আনন্দকানন 

পরিরৃত ও আমোদিত এবং মধুকরণণের ক্কাঁর, 
কোৌকিলগণের কলনাদ ও ময়ূুরগণের নৃত্যে পরম 
আহুলাদজনক। ভবদেব সকলখতুস্থলভকুম্থমসম্পন্ন ও 

সর্বগন্ধমনোহুর আনন্দকাঁননে এরপে বিহার "করিতেছেন 
এমন সময়ে সনকাদি ব্রেহ্ধপুত্রগণ মহেশ্বরের দর্শন কামনায় 
তথায় প্রবেশ করিলেন। তীহ্ার। সকলেই পিদ্ধাত্মা 

ও সর্বববিদ্যাবিশারদ । দেব উমাপতি সেই সিদ্ধ মহ্র্ষে 

দিগকে সমাগত দর্শন করিয়া, লসনভ্ভমে সত্ব 

স্থালিত চশ্ান্বর যথাস্থানে ধারণ করিলেন । অস্তবননা 

দেবীও নীবীবন্ধনে তৎপর ছইয়া, ব্যগ্রচিত্তে কুর্পসানক 
দর্শন করিতে লগিলেন। তীহার অতিমাত্র লঙ্জ! 
উপস্থিত হইল । সেই" নিদ্ধ মহর্ষিগণও বিহারপরায়ণ 
হুরপাঁর্বতীর' এই প্রকার সম্ভম পরিজ্ঞাত হইয়া, খিল্ন- 
হৃদয় ও.পরারভ হইয়া, প্রাচেতন আশ্রমে গমন করিলেন । 

কমললোচনা 'ভবানী ব্যাকুল হইয়া, তদবধি এই শাপ 

প্রদান্ করিলেন, অতঃপর কোন পুরুষ এই কাননে 
গ্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ জীযোনি প্রাপ্ত হইবে । কেবল 
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ভগবান্- শঙ্করের এইপ্রকার হইবে না। বিপ্র! দেবী ষে 
কারণে শাপ প্রদান করেন, তোমার নিকট এই তাহ। কীর্তন 
করিলাম । এ | 

দ্বিজ! ভগবান্ হরি হয়শীর্ষ বিগ্রহ পরিগ্রহ পুর্ববক, 

তদ্রাশ্থে বিরাজমান হয়েন। তৃত্রত্য পুরুষগণ সেই 
জগদৃ্ডরুর স্তব করিয়া! থাকেন । ভগবান নারায়ণ নর 
নিংহদেহ ধারণ করিয়1, হরিবর্ধে বিরাঁজ করেন । দৈত্য” 
পতি মহাভ'গ প্রহ্লাদ ভীহার স্তব করেরী। ভগবান্ 
কেতুমাল বর্ষে কীমদেব স্বরূপে বিরাজমান হয়েন । প্রজং- 
পতির হুহিতৃণণ ও স্বয়ং লন্মমী তীহাঁর সহিত তথায় 

বিহার করেন। 'তত্রত্য পুরুষগণ পরম ভক্তি সহকারে 

সেই জগন্মে ইন-রূপ-ধারীর স্তব করিয়া থাকে । ভগবান্ 

রম্যকবর্ষে দয়াপর মহস্যরূপে বিরাজ" করেন । বৈবন্বত 
মনু ভক্তি সহকারে তছীয় স্তব করিয়া থাকেন । ভগবান্ 

কুর্মদেহ ধারণ করিয়?, হিব্িথ্ময় বর্ষে বিরাজমান হয়েন। 
প্রেতাধিপতি ষম পরম ভক্তি যুক্ত হুইয়, উহার স্ব 
করেন | ভগবান্ বরাহরূপে কুরুবর্শে অদ্দিষ্ঠিত আছেন । 

' স্বয়ং দেবী বত্রন্ধর1 ভত্রত্য বর্ষপতিদ্িগের সহিত মিলিত 
হুইয়ণ, তাহার স্তব করেন। ব্রহ্মন! ভগবান কিংপুরুষ 

বর্ষে আদিপুরুষ লকন্ষমণাগ্রজ রাঁম রূপে. শীতার সহিত 
নর্বদা বিহারপরায়ণ বিরাজ করেন । পবননন্দ্ন .হন্ুমণন্ 
তত্রত্য পুরুষগ্নণের সহিত নিয়ত ভক্তি সহকারে, তাহার 
স্তব করিয়া থাঁকেন। ভগবান নরনংরাগ্মণ খবিরূপে 

ভারতবর্ষে বিরাঁজ করেন । দেবর্ষি নারদ কৃতানতি হইয়া, 
তীহার স্ব করিয়া থাকেন । | * 
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্রন্মন্। এই দ্বীপে বন্থলংখ্য নপীঃ পর্বত ও 
অনেক দেশ আছে। তু সমস্ত যথাক্রমে তোমার 

নিকট কীর্তন করিব । মেরুর উন্তরুদিক্স্থ দেশ সকলের 
, বিষয় পর্য্যায়ক্রমে বলিব । মেরুর উত্তর পার্থ উত্তর- 
কুরু নামে সিদ্ধনিষেবিত পবিত্র দেশ আছে। তত্রত্য 
ব্রষ্ষ সকল সকল কাঁলেই সুস্বাচছ ফল ও সুগন্ধি কুক্ম 

সম্পন্ন । এবং নকলেই কাম দোঁন করিয়। থাকে । হে 

স্বনিপুক্র ! ক্ষীরী নামক আর একজাতীয় রক্ষ সর্বদ। 
অস্ব্ তুল্য ক্ষীর ক্ষরণ করিয়। থাকে । এবং কালে : 
আভরণ ও বস্ত্র প্রলব করে। তত্রত্য সমস্ত ভূষিই মণনি- 
মূ ও বুন্মম মসৃণ বালু বিশিষ্ট। এবং সকল _ তৃতেই 
র্বদ] সুখপ্রদ। তথায় পঙ্ক নাই, কক্কর' নাই। মন্থু- 
ষ্যেরা ন্বর্গভাগীবশেষে তথায় জন্ম গ্রহণ করে? 
তাহারা সকলেই বিশুদ্ধাভিজনবিশিষ, লকলেই সুচারু- 
সুখপন্কজ-সম্পন্ত | তত্রত্য স্ত্রীমাত্রেই সুরমতা-সদৃনী । 
তাছাঁর। উল্লিখিত ক্ষীর রুক্ষ সকলের সুধাস্বাদ ক্ষীর 
পাম করে। তথায় তুল্যরূপ-বেশ-বয়স-বিশিষ্ট ও তুল্য- 
রূপশ্রূপ-গুণ-লম্পন্ন মিথুন সকল সমুৎপন্ন হয়। তত্রত্য' 

অধিবাসীমাত্রেই নীরোগ, নির্বিত্ব ও সর্বদা আনন্দিত। 
তাহাদের আয়ুর পরিমাণ একাদশ সহজ্র বৎসর । তাহার! 

সকলেই মহাঁভাগ ও পরস্পর বিরোধ শুন্য। ভারুও 

নামক “তীক্ষত্ণ্ড মহাবল শকুন সকল তত্্রত্য স্বভ- 

দিকে নির্থরণ ও নদীললিলে নিক্ষেপ করে। ব্রহ্গন্! 
»তোমার নিকটে সংক্ষেপে উত্তরকুরুর ব্যাখ্যা করিলাম । 
হিরগ্ময় ও রম্যকবর্ষেও এইপ্রকাঁর ধর্া গ্রকীর্তিত 
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হইয়াছে । অধুন। মেরুর পূর্ব পার্খ যথাযথ কীর্তন 

করিব। 

ব্রহ্মঘ্ ! ভদ্রীশ্থে ভদ্রেবান্ নাঁমে মহীপতি রাজত্ব করেন। 
তথাপ্র ভদ্র-শীলবন ও কালাম্ত্রে নামক মহাবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত 

আছে। নিদ্ধ ও চারণগণ নিত্য এই বৃক্ষের সেবা করেন । 
উহা যোঁজনৈক-সমুচ্ছিত। তত্রত্য পুরুষগণ শ্বেতবর্ণি 
তেজৌযুক্ত ও .মহাবল এবহ স্ত্রীগণ কুমুদাভূ, সুনাসা, 
স্থলোচনা, চক্দ্রভা, চারুরূপা, ূর্েন্দুসদৃশীননা, বৃত্য- 
গীতকলাভিজ্ঞ ও চক্দ্রণীতলকান্তিশালিনী। ব্রঙ্গন! 

তথায় আয়ুর পরিমাণ দশ বর্ষ নহুত্র। কালাত্্রল পান 

করিয়াঃ_তাহাদের যৌবন নিত্য সুস্থিরতাববিশিষ্ট | , 
নীল পব্ব*্তের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে জ্দর্শন 

নামে মহাজন্ব বৃক্ষ বিরাজমান হইতেছে । উহার কোন 
কালে বিনাঁশ নাই। সিদ্ধচারণসেবিত এ বৃক্ষ পরম 

৬২ 
পবিত্র ও পব্বকামকলপ্রদ। ঞেব' পরম শ্রী লম্পন্র 

ও সহঅ-যোজন-সমুচ্ছিত। উহ? দ্বারা দ্বীপ বিখ্যাত 
হুইয়াছে। উহার বিস্তার দশ পঞ্চশত সহজ অরুত্বী | তত্রত্য 
মানবগণ তরুণাদিত্যবর্ণবান্। তথায় মাল্যবান্ পব্বতে, 
সন্বর্তক নামে প্রলয়ান্তক কালাঘ্নি হুব্যবাহন দৃশ্যমান 
হয়েন। এ পর্বত ষটু পঞ্চ লহজআ্র যৌজন। তত্রত্য 
মানবগণ মহারজতবর্ণবিশিষ$ হইয়া জন্ম গ্রহণ .করে 
এবং উর্ধরেত1 হইয়া, তপস্যা করিয়া থকেশ এবং 
ভূতগণের রক্ষণার্থ দিবাকরে প্রবেশ ,করে। উহাঁদের 

২খ্যা যি সহত্র ও ঘঙিশত। তাহারা দিব$করকে, 
গরিৰৃত করিয়া, অরুণের আগ্রে, অঞ্জ্রে গমন করে । এই 
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বুপে তাহার? ষষ্টি সহজ্ৰ ষ্টিশভ বৎসর আদিত্য কর্তৃক 

তপ্ত .হুইয়া, পরিশেষে শশধরমণগ্ডলে প্রবেশ করে। 

নবটবিংশতাযধিকশততম অধ)য় 

আী শেষ কহিলেন, শীত পর্বতের দক্ষিণে ও 
নিষধের উত্তরে রমণক বর্ষ । তত্রত্য লোকমাত্রেই বিশু- 
দ্কাভিজনসম্পন্ন ও পরমপ্রিয়দর্শন। এবং পরম_লৌভাগ্য- 
শালী ও নিত্যমুদিতচিভ । তাহাদের আমু পরিষাণ দশ 
সহুশআ্ম দশ পঞ্চ শত বসর। 

নীল শির দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর হিরঞ্ময় বর্ষ 

প্রতিষ্ঠিত। তথায় ছৈমবতী"নদী প্রবাহিত হুইতেছে। 
মহাভাগ ! পতগোভ্ম গাক্ষেরাজ গরুড় ও বন্ুমখ্খ্য 

মহাঁবল ষক্ষান্থগ ধনী প্রুরুষ তথায় বান করে । মছ'- 
মতে! তাহাদের আয়ু৪ঃপরিমাণ একাদশ সহজ শত' 
পঞ্চ শত বহুনর। হে ত্রাহ্গণর্ভ! তত্রত্য তিনন্টী 
শৃ্গ বিচিত্রভাববিশিষ্ট । তন্মধ্যে একটা শুর্জ মণিময়, 
দ্বিতীয় স্বর্ণময় ও তৃতীয় শৃক্জ রতুময় ও পরম শোভাসম্পন্ন ৷ 
এই তৃতীয় শু্গে স্বয়ং প্রভাদেবী বাস করেন? কৈলাশ 
পর্বতে রাজা কুবের গুহাকগণের সহিত বিছাঁর করিয়' 
থাকেন্ব। কৈলাস্রে উত্তরে ৩ মৈনাকের" পশ্চাতে 
ম্বর্ণময়স্তৃক্ষবিশিষ্ট , দিব্যুভাবাপন্ন' মণিময়  পর্ববত.। 
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£ তাহার পার্থে সুন্দর কনকরেণুবিভূুষিত পরমমনোহর 
দিব্য মহৎ বিন্দুর প্রতিহ্টিত। রাজ! ভশীরথ ঘেখানে 
পুণ্যাপগ্া। গঙ্জাকে দর্শন করিয়), বনু বর বান করিয়া- 
ছিলেন ! তত্রত্য ধুপ সকল মণিময় ও চৈত্য লকল 
ছিরপ্নয়। ইন্দ্র তথায় ষজ্ত করিয়! সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। " 
সমস্ত লোক ও ভূতগণ সমাগত হইয়া, তথায় ক্ষয়- 
বিনাশবিরহিত তিথ্মতেজ! * সিক্ত! ভূতপতি ব্রহ্মার 

 উপামনা করে। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মন্ত ও স্থাণু ইহার! 

তথাঁয় বিরাজ করেন। ত্রিপথগ] প্রথমে এ স্থানে প্রতি- 
ঠিত হয়েন। তিনি ব্রক্মলেঁক ভুইতে বিনিষ্পতিতা। হইয়া, 

তথায় সগ্ধারায় অবতরণ করেন | এই সপ্তপ্ারার নাম 
নালনী”-াবনী,ও লরস্বতী ইত্যাদি। এই দিব্যভাবাপন্ন 

নগ্ুগঙ্গ! ভ্রিলোকে বিখ্যাত | 
হিমালয়ে রাঞ্নগণ, ছেমকুটে গুহাকগণ, নিষধে সর্প ও 

ঈ.নাগগণ, শ্বেতপব্বতে দেব ও অস্গরগণ, এবং শৃ্জবান্ 
পর্বতে দেবগণ বাঁস করেন । 

মহাঁভাঁগ ! এই সাঁতিবর্ষ যথাক্রমে কীর্তন করিলাম । 
'ভূতগণ ইহাতে বাম করে । প্রশস্তাগতিনম্পূন্ন ও অবিনাশি- 
পদবিশিষ এই লাঁত বর্ষে বনুবিধ দেবমানুশী সমৃদ্ধি 

দৃষ্ট হুইয়! থাকে । এ সম্বদ্ধির গরিপংখ্যানূ.কর1 সাধ্য নহে ? 
ভগবান ভব ভবানীর সহিত ইলারত বর্ষে বিহার করেম । 
এই অফ্টবর্ষ তোমার নিকট বর্ণিত হুইল | | 

অনঘ! লম্প্রতি পরমপবিত্র কর্থভুশি“ভারতবন্ধের 
বিষয় শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মল মহাত্মা 
পৃথু ইক্ষার্ু, যখাঁত, "অন্বরীষ, মান্ধাঁতাঃ নন্থষ, মুচুকুন্দ,* 
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শিবি, রাঁজবি লোমপ, মহান্ুভাঁব গাঁধি, - খমভ, 

এঁল, দিলীপ, কুণীন, নৃ্ন, এবং অন্যান্য মহাভাগ মহাবল 
ক্ষত্রিয়ণ এই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন। তীহা- 

দেরও কথ। মকল বলিতেছি। শ্রবণ কর। অত্রত্য পর্ধ্বত- 

গণ. ধাতুবিচিত্রিত, স্বত্বশ।লী, ন্ুমহান্ ও চিত্রসান্ুবিশিষ্ট | 

ধর্মত্ত ! আর্ধ্য, শ্লেচ্ছ ও মিশ্রশ্রেণী পুরুষগণ এখানে বাঁল 

করে। গঙ্গা সিন্ধু, লরম্বতা, শতদ্র, চক্্রভ।গা, বিপাশা, 
গোদাবরী। নর্থরা, যমুনা, মহানদী, দৃশদ্বতী, বিশার্লাঃ 
সরিদ্বর? বাহুদা, বেত্রবতী, পয়োষ্ঠী, দেবিকা, বেদস্যৃতি 

বেদাঙ্গিনী, চিত্রাসনা, করীধিণী, চিত্রমহা, কৃষ্ণবেণু! 

ইরাবতী, বিতস্তা, ত্রিদিব, ইক্ষুন1ঃকমি, গ্রোঁনতী, ধৃতপাপা, 

নিচিতা, লোহিতাবল, কৌশিকী, ত্রিদিখা,*:কক হট, লরযু, 

চর্শবৃতী, বেত্রবতী, চন্দ্রলা, রহস্য, শতকুস্তা, হরিলোম1, 

দিক, শরাবতী, পয়োধ্', বাজিনী, পুঞ্মালিনী, পূর্ববা- 

ভিরামী, ধীরা, বাপী, শিতবলী, পলাপিনী, সুগ্রয়োগাঃ 

মামতী, কাবেরী, অলকা, বেণী, ভীমরথী, কুশতীরা, 

স্বতাচী, মরুতী, প্রখরা, সেনা, মহেত্দ্রা, পাটলাঁবতী, 

পুরাবতী, মনুষ্য, কুশধাঁরা, সদানীর1 অধৃষ্যা? বীরবতী, 

৯. 
্ 

অশিক্লী, হিরগ্নরী, সদাঁশান্তা, শিবা, মহানদী, বীরকরা, 

বিশ্বামিত্রী; কপিল) বন্দু। সুবস্ত্রাঃ গৌরী, কুবের, র রথচিত্রা, 

জ্যে তিরথা" তুক্গবেণ, বৈনন্দী, পিঞ্ঁলা, তুক্জবেণী, রিদিশ। 
কৃষ্ণবেণ, হুরিশ্রবা, সন্ধ্যা, লনাঁশ, বৈদন্বঃ তারদ্বালী, 

নীত্রা, লিচ্ছিলা, কৌশিকী, ছূর্গা, মন্ত্রণীলা, ত্রহ্গবিদ্যা, 

পরোক্ষ, রোহী লামান্যাঃ বরণ।, অনি, সুরনা, তমল, 
| লান্ধী, পর্থাশ) মালব') বুষভাঃ ভাস; ব্রহ্মমধ্য), দৃশদ্বতী, 



ভূমিখণ্ড। ৭৩১ 

মহাকৃষণ; মন্দগা, মন্দবাছিনী, চিত্রে।ৎপলা, চিত্ররথা ব্রহ্ধাশ্ব 
মহাসাঁগরী, কাঁশ, শুটিমতি, মজলা, যর], বাহিনী, কুমারী, 
খবিল।, মন্দাকিনী, সুপণাঃ গস, মারিষেব, সরস্বতী," লো- 
হিত্যা, করতোল রষতাছারে, ইত্যাদি শতসহতঅ বিশ্বজননী 
মহাকলা মহানদী ভারতবর্ষে বানছিত হুইতেছেন। অন (* 
তভোম!র নিকট তাছাদের রৃত্তান্ত এই কীর্তন করিলাম। 

দ্বিজ।! ভারতবর্ষে যে সকল পর্ধত আছে, বলিতেছি 

শ্রবণ কর। মলয়, মঙ্গল প্রস্থ, মৈনাক, *চিত্রকুট, ধমভ, 
কোটক, কোঁন্দ*মহ, দেবপিরি, মভেন্দ্র, বারিধার) বিন্ধায 
বৈশ্কট, শ্রীশৈল, খধ্যযুখ, শুক্তিমান, খক্ষ, ড্রোণ, 
পাঁরিপাব্র, রৈবত,ককুভ, গোবর্ধন, চিত্রকুট, নীল, গৌঁকর্ণ 
'কোকাুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি, ইত]াঁদি পর্বত ভারত 
বর্ষে এতিষ্ঠিত আছে ॥ 

দ্বিজনভ্ম /' অতঃপর জনপদ মকল কীর্তন করিব ! 

সুবিখ্যাত করুপঞ্চাল, শাল, মাড্রের, জাঙ্গল, মংস্য, কুশউর 

মৌদ্দিন্য, তো, শিন্ধু, কুলিন্দ, শুরসেন, পুলিন্দ, কুস্তি, 
কেশি, কোশল, পাঞ্চাল, কৌশল, বোধমাল, চেদি, করূষ । 
নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, উত্তম, দশী৭, কাশী, অপর কাশী, 
কুম্তী, অবস্তী, গে।পরাক্র, কুলাতি, জার, কুকুট, অপর 
কুন্তী, গোমস্ত, মণ্ডক, পৌওু+ মল্প, কেরুলী, অস্বকাশোন্তর 
মনজ, বিজয়, আধিরাজ্য, সকুউ, মালব, উপবাহ, চক্র- 
বন্কাতি, যরুল্লে'ম, বাহলীক, বাটদান, শংকর; চর্মচণ্ড 
মল, সুদেষ্, গ্রহ্নাদ, মছিল, শশিক, অপারান্ত, পরাস্ত, 

আভীর, কালতো্নঃ অটবী, শিখর, মেরুভুত, উপবিষ, 
অনুপবিষ্ট, জঙ্গলাকর; কুট, পরাস্ত, মাহের মগধ, মালধ 

২৪১. 
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জট, কক্ষ, সামুদ্রনিক্ষ ট, বহির্নিধ্য, অন্তর্ঠি্ধ্য, প্রবিশেষ, 
হবদেষ্ যায়ুণ, লক, নিধাদ, নিষদ, ভার্গব, পু ভোগ, 
কিরাত, আন বৈধত, তীরগ্র্যহ, শুরনেন, কুস্তল। 
কুশল। গান্ধারঃ দর্শ, দবীব্যাঃ সুদাম, জুমল্লিক, কুশিক, 
'তুব্ট, বাঁবযামবশেবল?, কুলিন্দঃ উপেত্যক* করীধক, : 
গঙ্গ, গোপাল, কচ্ছ, মুষিক, বাঁণবাশিক, কিরাত, 

বর্বর, নিদ্ধ, ও ভ্রল্েচ্ছ, নৈরান্ধ, বৈদেছিক, তাত্রলিপ্ত, 
দ্রবিড়॥ কেরলঃ বিক্প, কোবেউ্টক, 'চেল, লৌহদঃ 

মলকামল, উৎ্নবন২কে ত, কোঙ্কঃ বেস্কট, মালব- দণ্ডক, 
কোরক, কুরঙ্গ, রম'রক, বিদ্ধুচুলিক, ত্রিগর্ত, সন্ধীনেন্নয়ঃ 
সমর্জ, কবর অপর বর্তক, মুষিকঃ তনবাণ, পুলিন্দ; বর্বর, 
সুনিবাট, শিখর, সর, বেগনর, বিদর্ভ, খবিষ্ট+ কাক 
বিদ্ধক, ষবন কান্বোজ, তঙ্গন পারতঙ্গন, মরুদূবছ, কুলা- 

খ্য, শ্লেস্ছজাতি, অপরঞ্েচ্ছ' ইন, পারনি রমন? চীন, 

দর্শমাঁলিক, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ;* পহ্ছবঃ লিরিক, কন্দর, 

খমীক, বৈশ, শুদ্রকুল, শৃদ্রভর, দরদ ও অন্যান্য শ্লেম্ছ- 

ভূমি, আত্রের। ভারদ্বাজ, স্তনপোষকঃ হ্রেষক, কলিঙ্গ 

তোমর, করভঙঞ্জক, ইত্যাদি প্রাচ্য ও উদীচ্য জনপদ , 

সকল ভারতে প্রতিষঠিত আছে । আমি উদ্দেশে তোমার 
নিকট জনপদ নকল কারন, করলাম । | 

্রক্মন্ ! .ভারতবর্ষে ত্রিবর্গকল লাভ হয়। সম্যক রূপে 
অনুষ্ঠান করিলে, অন্ত্য ভূমি কাম দোঁহন করে) এখানে 

শুভাগুভ বর্ম রুরিলে ষথোক্ত কল শ্রাপণ্ড হওয়। যায়! 

অন্যন্য বর্ষ সকল ভূত্বর্মনামে অভিহিত ভারতবর্ষে 
ক্াগধ্যানাদি লক্ষণ কর্ম বিধান করিলে, সমক্রপে ফল 
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লাভ হয় এবং বিকর্মা করিলে, নরকাঁপত্তি হইপ1 থাকে । 
মন্! এখানে তপস্তাও আরধিনা সহায়ে লিদ্ধি লাভ-ছয়। 
্রাহ্মণর্যভ ! সত্য ত্রেতা, দ্বপর ও কলি এই চারি বুগ 
খখাত্রম ভারতে আবিভূর্তি ছয়; থাকে । ছে ্রাঙ্গণ-, 
সত্তম! - সত্য ষুগে ভারতবর্ষে আয়ু পরিমাণ চতুঃনহত্র 
নর । ব্রেতাযুগে তিন সহত্র, দ্বাপরে ছুই সহুত্ব এব 

কলিযুগে এক শত। এই শভ বনরেরও আবার স্থিরতা 
নাই। কেহ গর্ভে থকিয়াই মরে ও কেহ জন্মিয়াই 

মরিয়া যায় । সঁত্যযুগে, মহাঁবল, মহাসত্ব জ্ঞানবাঁন্, 
পশ্মতৎপর, তপস্বী, ধ্যাননিষ্ঠ,। মানবগণ জন্ম গ্রহণ 
করে | ত্রেতাযুখে নকল বর্ণই সর্বদ| স্বধর্মনিরত হইয়া 
ধাকে। মহাঁডাগ! দ্বাপরধুগের মানবগণ ক্রুর, পর 
হিংসক, লুদ্ধ, আমৃতিক, কোপন ও হক্ষশ্ন। কলিষুগের ত 
কথাই নাই এই স্কুগে ভারতবর্ষে তাপন ত্রাঙ্মণগণ সম- 
₹পন্ন ছইবেন। দ্বিজ! সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই 

প্রকৃষ্ট |. যেহেতু, এখানে হরিভক্তপরায়ণ মনুষে;র। 
চরমে নিদ্ধিলাভ করেন! হে ঘ্থিজোত্তম! ভারতবর্ষে 
নমকলেই প্রায় ভগবদ্ভক্কিপর্ুণয়ণ। তীর্থ সকলও ষে 
রূপ অনেক নেইরূপ কলপ্রদ। 

আমি এই লক্ষ যোজন বিস্তৃত জদুদ্বীণ কীর্তন করিলাম | 
ইসা! আপনার লমানপ্রমাণ লবণ লাগরে বেকিত | .মুনি- 
গণ তথায় আটটী উপদ্বীপ নির্দেশ করিয়াছেন । মহাঁভাগ | 
এ লকল উপদ্বীপ নিন্ধু মধ্যে প্রতিষ্ঠিত .ও' বিবিধজাতীয় 

লোকে অধ্যুশিত। বাৎলায়ল ! শ্রবুণকর, তাহাদের নাম 

করিতেছি । - সগরের পুত্রের! অশ্বান্থেষণে প্রবন্ধ হই?) 
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পৃর্থিবীর চারিদিক খনন করিতে করিতে এঁ আটটা স্বীপ 

মহালাশরে কণ্পন! করেন তাহাদের নাম স্বর্ণ প্রস্থ, 
চন্দ্রশঙ্ক, নিংহছল, আবর্তন, পাল্কজন্য, মন্দ, হরিলোমপ ও 

লঙ্কা! ৷ ঘ্বিজ। তোমার নিকট জমুদ্বীপের অস্তরও কীর্তন 
করিলাম । 

দশশবিংশতাধিকশততম অধ)ায় 

শেষ কহিলেন, দ্বিজ বাহুস্য়েন । "শ্রবণ কর, প্রক্ষ- 

ঘবীপ বর্ণন করিব । জন্ুদ্বীপ ও তাহু'র -:বেষ্টন লবর্ণ 
সাগরের ষে পরিমাণ, মহামতে 1! প্রক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ । 

পুর ফেমন পা্রিখ ছার? বেফিত থাকে? ' তন্দ্রপ জন্ুদ্বীপ্ 
আপনার সমপরিমাণ লবণ আঅলিলে বেষিত। আবার 

উপ্বন যেমন পরিখার বেষন, মেইরূপ প্রক্ষদ্বীপ 

লবণনাগরকে বেষ্টন করিয়। দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত 

হুইক়াছে। মহাভাগ! তথায় প্রক্ষনামে যে মহা বৃক্ষ আছে, 
তদ্ধার! দ্বীপের খ্যাতি হইয়াছে । এ রৃক্ষ ন্বর্ণাগ্নি 
নন্নিভ ও জনুরক্ষের সম পরিমাণ | এই দ্বীপে সাতটা 

বর্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের নাম সুভদ্রে, যবদ, 
শিব, অয্বতঃ ক্ষেম ও শাস্ত। লীমা! পর্বতে লাতটা 

এবং নদী ও সাতটি প্রকীর্ভিত ছইয়াছে। মণিকুট বজ্জকুট 
জ্যোতিয্বান্ন ইক্দ্রনেনক হিরণ্যষ্ঠীব মেখমাল .ও নেতু- 
টৈল এই সাত লীমাপূর্বত। এবং, অরুণ1 নৃমণ? সাবিত্রী 
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আঙিরখ, সতস্তর1) সুপ্রভা ও খতস্তরা এই লাঁতটী 
নদী | এই সাত মহানদীর দর্শন মাত্রেই পবিত্র হওয়' 
যাধ। তত্রত্য ব্রাক্গণার্দি বর্ণচতুষ্টয় যথাক্রমে 'হুংস 
পতঙ্গ উর্ধায়ন ও 'সত্যা্জ নামে পরিগণিত । তীহার' 
সকলেই ধর্ার্থাকোবিদ। ৃ 

মহাভাগ ! তথায় অন্যান্য অনেক পর্বত ও মহাঁফল 
নদী আছে। তন্মধ্যে মলয়* নামক পর্বত প্রাগায়ত। 

এই পর্বত হইতেই মেঘ লকল প্রাহ্ভূত ও সর্বত্র প্রভূত 
হইয়! থাকে। 'বংপ্রত্্র! মলয়ের পর জলধার পর্বত 
দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে বর্ষণ করিবার জন্য এই পর্বত 
হইতেই জল গ্রহণ করেন। তাহ্াতেই বর্ধাকালে বষ্ি ও 
কশ্যারদির সমুতপন্তি হুইয়া থাকে! অনস্তর রৈবত নামক 
পর্বত | এই- পর্বতেই রেবতী নক্ষত্র, আকাশে সমুদদিত 
দ্বশ্য ছয়! অঁনস্তর মহাভাগ ! হছুর্গ নামক মহাশিরি ! 
এই পর্বত হুইতেই বায়ু প্রবর্তিত ছয় । 

এই প্রক্ষদ্বীপে ভগবান্ শঙ্করের উপাসন। হইয় থাকে । 
এ্রেবং সিদ্ধচার ও টদৈবতগগণ পর্বদ1 গতাঁয়াত করেন। 
ত্রক্ষণ ! তত্রত্য প্রজ! মাত্রেই ধার্শিক জরাম্বতুযু বিব- 
জ্জিত্তি দীর্ধায়ু সত্যপর ভোগবর্ধিত শ বৃদ্ধিশীল | 
এবং নদী সকল পরম পবিত্র ও গবিত্রকারিণী ! তাহাদের 
হখ্যা অনেক | মহানদী, মহাজল। সীতাঁপী . কালিকা! 

সুকুমারী কুমারী বজক্ষ, বিবর্ধিনী এবং অন্যান্য সহত্ 
নদী এখানে প্রবাহিত হইতেছে । তাহাদের লংখ্য। কর! 
সাধ্য নহে। তথায় লোকনম্মত্ত পরম প্রশস্ত, চারি'টী 
জনপদ আছে । তাহাদের নাম মগ ঘশক মাঁনন ও মন্দ । 



প৩১৬ পদুপুবাণ। 

তন্মধ্যে যে অধিকাংশ ত্রাক্ষণের বান ও নিত্য সুকর্খ্বের 
অনুষ্ঠান হইয়া থকে । মনকে ক্ষত্রিয়গণ বাস করে। 

তাহারা ধার্থিক ও পর্বকামপ্রদ। মহাঁভাগ! মানসে; 
ধর্্মনিষেবী টৈশ্যগণ বাস করে। আর মন্দগে শুর ও 

ধর্খার্থনিশ্চিন শুদ্রেরা ,বান করে। বিপ্রেজ্র! তথায় 

রাঁজ। নাই, দণ্ড নাই, দণগ্যুতা নাই। তাহার! স্বধর্খ 
লহায়ে পরস্পরের রক্ষা! করিয়া থাকে । দ্বিজ! শ্লিক্ষ- 

দ্বীপ আপনার সমপরিমাণ ইক্ষুসাগরে বহির্দিকে বেস্টিত 
এ লাগর বিবিধ রতুপুর্ণ। | 

শাল্সল স্বীপ প্রক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ ! এবং ঢতুলক্ষ যোজন্ 
সুর! সাগরে বেস্টিত। তথায় দ্বিলক্ষ যোজন সমুচ্ছিত 
শ!ল্লী নামে যে বক আছে তাহ' হইতেই এ দ্বীপের ৪ 
করণ হুইয়াছে। স্থপণ এ বৃক্ষে বাস করে । 

হে সুলোচন ! এই দ্বীপেও নাতটী বর্ষ উল্লিখিত ইই- 

যাছে । তাহাদের নাম লৌমনত্ত রষণক দেববর্ন হবো- 

চন পারিভদ্রে আপ্যা নও অভিজ্ঞাত। তত্রত্য শৈল- 
হখ্যাওসপ্ত যখা স্ুরন শতশৃঙ্গ বামদেব কুন্দ কনুত্ত 

পুষ্পবর্ষ ৩ সহত্রাতি। ব্রহ্মন্! তথায় প্রধান নদীও 

লাত'টী কীর্তিত হইয়াছে । তাহাদের নাম অনুমতি সিনী- 
বালর নন্দ] বাঁক! সব্ন্বতী রজনী ও কুই | এই নকল 

মহ্ানদী পরম.পুণ্য লম্পাদন করে। তনত্রত্য বিপ্রাদি বর্ণ 
চতুষ্টয় যণ্থাক্রমে বক্ষ্যমাণ নাম ধারণ করে । যথ! প্রথম 

বর্ণের-নাম শ্রস্তধর দ্বিতীয় বর্ণের নাম বীর্ধ্দর তৃতীয় 
বর্ণের নাম বহ্ুন্দর ও চতুর্থ বর্ণের নাম ইন্ধর। . ভাহার! 
সকলেই তগবান্ আত্মব্ধপী মোমের .উপাঁসনণ করে। 
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কুশহ্বীপ রা সাগরকে যেন করিয়া তাছার দ্বিগুণ 
পরিমাণে বিস্তৃত ও আপনার সমপরিমাণ স্বত সাগরে 
বেষিত | তথায় ঘে সুবিশাল কুশন্তম্ব আছে তাছাতেই 
দ্বীপের নামকরণ -হইয়াছে। এ ক্লুশন্ত আপনার 
দীপ্িতেই মহাগ্নিরাশিবত জাজ্বল্যমান | তথায় প্রধান্তঃ * 
নমনন সাভটী বর্থ আছে । তাহাদের ন:ম বস্থদাঁন, হবরুচি 
নাভিগুপ্ত, লত্যব্রত, বিপ্রণ্াম ও দেবনাম | তথায় সীমা 
পর্নতও নাঁতটী 1" তাহাদের নাম বক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, 
চিত্রকুট, দেবনাক, উর্ধরমা] ও দ্রেবিণ। মহ্ানদীও সাত'টী 
তাছার! সর্বপাপবিনাশকারি তাহাদের নাম রসকুল্যণ, 

মিত্রবিন্দাঃ অক্তরিন্দ, দেবর্ভা, মস্ত্রমাল।) স্বৃতজ্যুতা | 

অন্রত্য ক্ষিপ্রাছি,বর্ণ সকল নামান্তর ধারণ করেন। যথ! 
প্রথম বর্ণের নাম কুশল দ্বিতীয়ের নাম কোবিদস্ত, তৃতীয়ের 

অভিমুক্ত ও চতুর্ধবর্ণের নাম কুলক 1? তাছারা জুকলেই 
জ্তঞানবান্ ও জাতোদরূপী, ভগবান নারায়ণের উপাসক 

এবং সকলেই কর্মকৌশলযাজী । 
ক্রেঞ্চদ্বীপ স্বতনাগর অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং আপনার 

সমান ক্ষীরলাগরে বেষিত। তথায় ক্রৌঞ্চ নামে যে 
পর্বত আছে, তাহা হুইতে দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে! হে 
মহামতে ! মছাসেন কার্তিকেয়ের..করাঘ'তে এই সুমহান্ 
পর্বতে ছিদ্র হইয়াছে । এরই ঘ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরের বীচি 
সমুছে সতত' অভিষিক্ত । তথার সাতটা বর্ষ প্রতিহত 
আছে । আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর। আম 
মধুরুহ, মেবশৃঠ, বনম্প উ, লোহিতবর্ণ, "ুধাম্, ভ্ৰাসিু 

এেই সাত 'বর্ষ। দ্বেজ 1, ঞেই মকল বর্ষের লীমাকর পরে, 



৩৩৮ পরপুরাঁণ। 

সংখ্যাও সপ্ত। যথা শুরুক, বর্দমান, ভোজন, উপবর্থন। 

নন্দক, নন্দন ও নর্বতোভদ্র। ব্রাহ্মণনণ্ডম | মহানদী ও 
সাঁতটী, তাহারা পবিজ্রতা মাধন করে । তাহাদের নাম 
অন্ভয়া; অয্নতৌঘা, তৃপ্তি রূপবতী, তীর্ঘবতী, আর্ধ্যকা ও 

' পবিত্রবতী। তত্রত্য বিপ্রা্দিবর্ণ নকল নামান্তর বিখ্যাত। 
তন্মধ্যে ব্রাক্মণকে পুরুষ, ক্ষত্রিয়কে খষভ, বৈশ্যকে দ্রেবিণ 

ও শুদ্রবর্ণকে দেৰলজ বলে। ইহারা বিকুর জলময়ী মুর্তির 
উপাপন! ও ধ্যান করে। রর 

দ্বিজর্ষত! ক্ষীরোদের পর শাক দ্বীপ। ইহার আরাঁতন 

দ্াত্রিংশৎ লক্ষ যোজন। এবং ইহার চতুর্দিক দি 
মণ্ডোদ সাগরে বেঞফিত। ইহার প্ররিমাণ এ দ্বীপের 
অআন্থুরূপ। তথায় শাক নামে এক মহারুক্ষ বিরাজমান 
ইইতেছে। সেই শ্রীমান্ বৃক্ষ হইতেই দ্লীপের নাঁনকরণ 
হইয়াছে । এই শাঁকম্ুরভিন দ্বীপেও অ্বাতটী মাত্র বর্ষ 
প্রতিভিত আ'ছে। তাহাদের,নাম পুরোৌজব, মনোজব, 
ধুমলাক, বেগবান বিশ্বাধার বহুরপও চিত্ররেফ । পর্বত ও 

সাতটা] যথা ঈশান উরুশৃঙ্দ বলতদ্র. মছানদ 
শতকেশবানামা, সহঅতআোত ও দেখপাল। এই সকল. 

পর্বত বর্ষলীম। প্রবর্তক? নদীও ন।শুটা বিখ্যাত! আমু- 
জ্ঞাগী অলঘ1] সভত্রশ্রচ্তি পঞ্চনদী নিক্ৃতি বর্ণরাজিত। 
ও উভবদুষ্ট। এই লক্ল নদীই মহাপুণ্যা ও মহ্থাফলা। 
বিপ্রাদিবর্ণ লকল নামান্তর বিখ্যাত। তক্মাধে আদ্যবণ 

্রতব্রত দ্বিতীয় বর্ণ নত্যব্রত তৃতীয় বর্ণ দাঁনব্রত ও চতুর্থ 
বর্ণ অনবরত নামে বিখ্যাত। তথায় লোঢক বাযুরূপী 
"ভগবানৈর ভঙগনা ও“উপাননা করে | .... 
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দধি সাগরের পর মহ্ান্ পুক্ষর দ্বীপ | শাক অপেক্ষা 
(খগুণ প্রমাণ ও সমান, স্বাছ সাগরে বেষ্টিত । তথায় 
স্বলজ্ঘ্বলনসন্িভি পত্রনহত্শযুতশোভিত অতুযুচ্চ পুর 

বিরাঁজিত আছে । তান্কা হইতেই দ্বীপের খ্যাতি হইয়াছে ! 
এ পুক্ধরকেই বিশ্বত্রষ্টা ব্রহ্মার আপন বলিয়া থাকে | * 
দ্বীপ মধ্যে নেষ্টনক নামে গিরি" বিরাজমান হইতেছে। 
এখনে রমণক ও ধাতক নামে হুইটী বর্ষ বিখ্যাত । বিপ্র? 

৮৯"পর্র্বতের উচ্ছু য় অযুত যোজন | তাহার বিস্তারমানও 

তদন্থরূপ । এর ঠ্ীর্বতৈর শেখরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের 
চারিটী পুর প্রতিষ্ঠিত আছে । বিপ্র । দিবাকর মেরু- 
পরিক্রমে প্রব্বন্ত হইলে, এই টৈশলেক্দ্রই স্বীয় মস্তকে 
তুদীয় স্বৎসরাত্মক চক্র ধারণ করে । মহাবল প্রলাসক্্প 
এঁ ছুই বর্ষে বাঁ করে ॥ তত্রন্য বর্ণ সকলের নামান্তর 
নাই ।* . 

স্বাছর সাগরের পরেই ধলাকালোক পর্বত । লোক ও 
অলোক এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়ণ, সম্দাঁয় লোক বেষ্টন 
করিয়। প্রাচীরবগ অবস্থিতি বরিতেছে, এই জন্য ইহার নাম 
,লোকালোক পর্বত কীর্তিত হইয়াছে । মানলোহর মেরুর 
অন্তর্বর্তিনী যাবতীয় ভূমিই কাঞ্চনময়ী । উহ? লেকালোক 
পর্বতের পরেই প্রতিষ্ঠিত। র্রেজ! তথায় প্রহিত বস্ত 
কোন মতেই উপলব্ধ হয় না। তথায় ষেউদ্দীপ্ত সৌবর্ণ 
কান্তি প্রাছ্ুভূতি হইতেছে, তাছা ত্বর্ণবর্ণের তিরস্কীরিণী । 
এইজন্য, প্রাণিমাত্রেই নেই ভুমি বর্জন করিয়া? থাকে । 
সুবিশাল লোকাঁলোক পর্বত লোকান্তে প্রতিষিত আছে । 
এই জন্»*তদ্দীর! সূর্য্যাদিরও তেজঃ ্সারৃত হুইয়। প্বাকে » 
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মহামতে |! জ্যোতিঃ লম্বুদায় এ পর্বতকে অতিক্র্ 
করিয়া, স্বব্যাপাঁর সাধনে সক্ষম হয় না। ব্রক্গন্! এই 
পর্বতের যেমন উত্তরা, সেইরূপ আয়াম। পৃথিবী আয়াষ 
ও বিস্তারে পর্শাশৎ কোঁটিযোজন!। এই লোকালোক 
পর্বত তাহার চতুর্থাংশ | সুমহথাবল গজেক্দ্রচতৃষ্টয় ব্রহ্মার 
নিয়োগানুলারে তাহার উপরি উপবেশন করিয়া, স্বস্ব কর 
দ্বার প্রথিবীকে আকর্ষণ পৃর্ধক অবস্থিতি করিতেছে । স্বয়ং 

ভগবান্ও বিদক্সেনাদি পার্ধদপ্রবর প্রচয়ে পরিরত হইয়া? 
হে মারিষ! সমুচ্ছিত ভুজপরম্পরায় প্রশয় পর্য্যন্ত পৃথি- 
বীকে ধারণ করিয়া, তথায় বিরাজ করেন। 

ভূমির অন্তর্বিস্তার সমস্তই তোমার নিকট কীর্তন করি- 
লাম | গাড়নংতমনে সমাচ্ছন্ন ভূবলোকেরও এই “প্রকার 
আন্তর্বিস্তার নির্িষ হইয়াছে । শ্বেতদ্বীপ সাক্ষাৎ ভগব!- 
নের স্থান বলিয়। পরিগণিত হইয়া গাকে। ব্রহ্মন্ ! 

তোমার নিকট এই ভূগোল বর্ন! করিলাম | 
ব্যানদেব কছিলেন, স্থুত ! যে ব্যক্তি এই গোল বর্ণন। 

শ্রবণ করে, তাহার লসাগর1) সশৈলবনকানন। সম্বীপ। ও 

সবর্ষা সমস্ত বসুন্ধর। প্রদক্ষিণ করা হয় | 

একদশবিংশতাধিকশততম অধ্যায় । 

জ্রৌদগুত কাঁছপেন, এই আ।মি গাপনাদের নিকট অন্ু- 

ক্রম দভুরিখণ্ড আদ্যোপান্ত কীর্তব করিলাম প্রখর সৃষ$ী 



,ভুমিখণ্ু | ৭৪১ 

খণ্ড, তাঁহার পর ভূমিখণ্ড | পুনরায় ভূমিখওমাহাত্ম্য কীর্তন 
করিব। ষে নরোত্তম এই খণ্ডের ক্লোক শ্রৰণ করে, 
তাহার দিনত পাঁপক্ষয় হইয়া থাকে । যে্ুধী ভক্তি- 
ভরে ইহার এক অধ্যায় শ্রবণ করে, বিদ্বান ও কুটুস্বী 
ব্রাঙ্গণদিকে সুপর্বে গো লত্র দাঁন করিলে যে,ফল» 

ঘ্বিজ! তাহার মেই ফল প্রাপ্তি ও বিষ: প্রসন্তর হয়েন। 
প্রতিদিন এই পণ্মপুরাণ পাঠ, করিলে, কলিষুগে বিদ্বান ও 
মরপতি হুইর। জন্মগ্রছণ করণ যাঁয়। 

খবির1 কহিলৈন, পুণ্যকাম ব্যক্তি পরাণ দি শ্রবণে প্রবন্ত 

হইলেও, ছে সুতজ বা কি জন্য কলিঘুগে তাহাদের বিবিধ 

শুদারুণ বিস্ব সম্বাধীত হয়? 

* সুতি কহিলেন, অশ্বমেধাযজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল, হে দ্বিজ- 
বর্গ! এরই পদ্ঘপুরাণ পাঠেও সেই কল | পরষ প্রশস্ত 

অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিতে প্রবর্তিত ছয় নখ । এই পুরাঁণগু দেই 

অশ্থমেধের কার্য করেখ পাপপথে শরবত পাপাস্ম! 

মীনবগণ অশ্বমেধযজ্ঞ জনিত স্বর্গ-মোক্ষ-কলপ্রদ পুণ্য 
ভোগে সমর্থ হয় না । এই রূপ, কলিষুগে পাপাত্বা মানবগণ 
জশ্বমেধসম এই পুরাণেরও তদৃবহ ফল ভোগ করিতে 
পারে না। কলিতে মনুষ্যের! প্রায়ই পাপশীল। তজ্জন্য 
নরকার্ণবে গমন করে । কিরূপে তার? এই চতুর্বর্ 
ফলগ্রদ পরম প্রশস্ত পুরাণ আবণ করিবে ও এই পুরাণ 

শ্রবণ করিলে, চতুর্বর্ণের সাধন সমস্তই সাধিত হয় ।' হে 
দ্বিজবর্যসমাজ ! কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ভ্ঞ নষ্ট এবং 
সাঙ্গ ও সন্বর বেদের সহিত স্বর্গে সমাগত হইয়াছে । বাহ! 
ছউব, তই পুরাণ আবণ করিলে, সমস্ত মহারবিশ্বই দূর 
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হয়। পক্ষান্তরে, অশ্রদ্ধা জম্মিলে, তৎক্ষণাৎ পাতক কর্তৃক 

আকৃষ্ট হইয়া থাঁকে। হে জত্তমবর্গ! তাহার লোভ 
জন্মিয়! থাকে । বিষুটদবত কর্তৃক সুদারুণ মোহ প্রেরিত 
হয়| অথব1 দৈব কিংবা বলবাঁন্ কর্শ বলে তাহার মোহ 
উপস্থিত হয় । কিংবা'পুরাঞশ্রবণ সময়ে দৃূষক, কুৎনক ও 

সন্তান বহুবিধ পাপাআ্ীর প্রাছূর্ভাব হুইয়! থাঁকে। স্বীয় 

বুদ্ধি দ্ারাই এরুপ বিক্ূপ সমুদায় পরিজ্বাত হুইবে। 
অথব, বিদ্ব উপস্থিত ভইয়।ছে, দেখিতে পাইলেই, তাহার 

নিরাকরণীর্থ বৈষ্ণব মহামন্ত্র ও . পরমপুণ্যজনক বিঝুনুক্ত 

সহাঁয়ে কিংবা বিষ্ণুর বিরাট মন্ত্র অথবা সহত্র শীর্ষক 

দুরা হোম করিবে । কিংবা দাদশাক্ষর বিজু, আমন্ত্রে 

ছোঁশ করিতে হইবে । যে দেবতার যে হোম বা বে মন্ত্র 
তাহাঁরই প্রয়োগ করিবে ! অফ্টোত্তর তিলাজ্য ও গলাশ 

লমিধ দ্বারা স্থাপন, পুজন ও আবাহন করিবে । 

তৎকালে বিদ্বেশ, সুরেশ্বরী “সারদা, অগ্নি, মহামায়া, 

চণ্তিকাঁ, ক্ষেত্রনায়িকা, ইত্যাদি দেবতার পূজা করিবে। 

তিল, তুগুল আজ্য ও সমিধ যুক্ত মন্ত্র সহায়ে এরূপ 
পুঁজ করিয়া হোম ও পরিশেষে প্রোক্ষণদিগরকে ধন দান, 

করিবে । দৌদ্ধিক1 গে। দক্ষিণার্থ সংযুক্ত করিয়। প্রদান 

করিবে । তাহা হইলে বিদ্বলমুহু বিনাশ ও প্রাণও 

লিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি এইপ্রকার অনুষ্ঠান ন! 

করে, তাহার বিত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহার ঘহু- 

যন্ত্রধাদয়ক রোথ, ভাব্যাশোক?  পুত্রশোক, ধনহানি, 

এবং বিবিধ মহারোগ ভোগ হইয়া থাকে, সন্দে্জ নাই । 

যাহার ধনাদি দান করিবার ক্ষমতশ নাই, সে" উপবাল 
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করিয়]। একাদশীতিথিলমাঁগমে মধুন্ুদনের পূজা] করিবে । 
যোঁড়শ উপচারে আন্রিক' ভক্তি সহকারে এরূপ পুজা 
করিয়া, হুত্রা্গণদিগকে যথাবিত্বান্থলারে ভোজন 

করাইবে। এই পদ্মপুরাণ শ্রবণ করিলে, গোঁসহঅ্রদানের . 
ফল লাভ হয়। 

ছাদশবিৎশ ত্য ধিকশত তম অধ্যায় 

স্তুতি কহিলেন, হে ত্রাক্মণসত্তমগণ ! অধুনা! ভূগ্ি- 
খণ্ডের অনুক্রনিকাঁ কীর্তন করিব। যাহ শুনিলে, সর্বৰ 
পাপ*মোচন ও সদৃগতি গ্রাপণ্ডি হইয়া! থাকে। ভূমিখণ্ডে 

_ শিবশ্বার চরিত, তদীয় পুব্রগণের পিতৃভক্তির তৎ- 
কতৃক পরীক্ষা, তাহাদের বিষুণপদপ্রাপ্তি, কনিষ্টের পরীক্ষা 
ও দৈত্যবংশে পুনরুৎপন্তি এবং পুনরায় প্রহ্লাদরূপে 
জন্ম গ্রহণ, ইত্র্রার্থ বানুদেবে প্রার্থনার ভম্য ইক্দ্রৃস্টি, বিষুর 

- অদিতিকে বরছান, বিষুলোক হইতে ত্ুব্রতের আদিতিগর্ভে 
অবতরণ,অদ্দিতির অতুযুগ্র তপস্য!ঃ ইন্দ্রের জন্ম ও অভিষেক, 
তজ্জন্ দন্থুর অনুতাপ ও দিতির “সহিত বিলাপ, কশ্যপ 

কর্তৃক ভদীয় সাস্তবনা, পঞ্চাত্বক প্রনঙ্গে জীবের 'ঘোর 
1 সংনার প্রাপ্তি ও বীতরাগের সহিত কথোপকথন) জীবের 

তন্ত্বজ্ঞান, স্বার্থ নিদ্ধির জন্য কশ্যপের সহিত ধৈত্যদিগের 
সস্তাবণ- কেশ্টপ কর্তবক উপদেশ দান, ও ধর্মনাধন১টদৈত্য- 
গণের স্তর! ও. পন্থায় দন্ড নংকণ্প, চতুর্বিধপুত্রকারণ- 
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বণন, পুণ্যপ্রশৎংস1, পাপনিন্দ|, ধর্মের দর্শনার্থ হুর্বাসার 

মহাঁতপস্য, সাক্ষাৎকারে আবিভূতি হইয়' ধর্ম কর্তৃক ক্রুদ্ধ 

ছুর্বাসাঁর উপলাজ্তবন, চর্বানার ধর্ক্যে শাপ, ত্রদ্মচর্য্যাদিলক্ষণ, 

_সাধুশণের পুণ্য মরণ, পাঁপিশণের ম্বতুয ও নারকী গতি 

এব পুনরায় কুষোনিতে জন্ম, বশিষ্ঠ কর্তৃক সোমশন্মার 

গুদ্রেত্ব কীর্তন, বিঝু কর্তৃক প্রনন্ন হইয়া সোমশর্্মাকে 

বরদান, সুত্রতের তপস্ত। ও খনপুত্রাদদি লাভ; তীয় বাল্য- 

কালীন হুরিভক্তি, তদীয় তপস্তাঁয় তুষ্ট হুইয়] হরি কর্তৃক 
বরদান, তহপ্রভাবে পিতা মাতার পত্র জুত্রতের লছিত, 
সদেছে বৈকুঞ্গমন হিরপ্যকশিপুর বরদান ও নিপাত, 
প্রিতির অন্ুতাঁপ, বলান্তরের জন্ম, ইন্দ্র কর্তৃক তার 

নিধন, তণ্প্রধুক্ত রোঁষ বশ কশ্যপ কর্তৃক শ্বত্রবিনাশ জু্য 
জটাগ্র হুঈতে রূত্রের উৎপাদন, ইন্দ্রের অগ্ধানন প্রদান, 

পুর্ববক তান্ছার সছিত লন্ষিনম্পাদনঃ এবং রস্তীলহায়ে 

বিশ্বান বিধান পূর্বক বজ্ত দ্বার! তাহার শিরশ্ছেদন, তহু 

প্রযুক্ত কশ্যপ কর্তৃক দিতির উপসাস্তবনঃ মরুতথণের জন্ম ও 

ইজ্দ্রের সহিত বন্ধুত!, দেবাহুরগণের দিগাধিপত্যনিরপণ, 
পৃুর পৃথিবীদোহানদি চরিত বিস্তার, ব্যাধধীবরসম্বাদ ও" 

বেদমাহাত্মযতঃ বেণমাত| স্বনীথার গন্ধবর্বজন| শাপকীন্তন, 

ইন্দ্রকে দেখিয়] মহাঁবল "তুঙ্গের তত্ত ল্যপ্ুত্রকামনায় তপে?- 
লুষ্ঠান,. পিভৃবাক্যে স্ুনীথ'র সুছ্ঃনছ অন্থভাপ, লখীগণ 

কর্তৃক তাহার সাম্ত্ন ও তপোনির্ভি, বেণের জন্ম, ধর্ম্ময়ী 

কীর্তি ও পশ্চাৎ পাতকলঙ্গম, এবং নিজদর্মোপদেশ: 

স্বধর্থাত্যাগ, যজ্ভবেদাদি নিন্দা, তদ্দর্শনে জ্ঞোধপরায়ণ 

'সপ্তরধিশ্ণণ কর্তৃক তাহার উরুমস্থন, পুর করমন্থনে নিষাঁদের 
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' গভি, বেণের হরাচার পরিহার ও তপস্ণ, বিক্ু কর্তৃক 
দানমছাত্যাও অদাঁননিন্দা,, কথন এবং দানকালনির্দেশ, 
ক্ৃকরাখ্যান। আত্ীধর্মবিজ্তারঃ জুদেবচরিত, শৃকরশুকরী 
সংবাদ, ইঙ্ষ্ারুর লহিত শুকত্রর যুদ্ধ, ন্বাকলাভ+ শৃকরীর 
সন্ধা, জীবমাত্র শেষ শুকরীর সহিত রাজ্ৰীর কথ্মটেপ- 
কথন, স্বকলার -উৎকৃষ্ট ধরব চর্ধ্যা, নুদেবাচরিত পুনর্বর্ণন, 

স্বকলার মেহনার্থ ইন্ডর ও কামের মন্ত্রণ, পতিক্র তাধশ্বনাশে 
মদনের প্রতিব্জা; সুকলার ধৈর্য্য ও পাতিতব্রত্যের পরাকান্ঠ, 
পপিতৃতীর্থয পিঞ্পলোপাখ্যানঃ  অর্বাচীনপরাচীনজ্ঞানো- 
পাখ্যান, মাতলিযষাতিনংবাদ, দেহুতত্ব্ব বিচার, পাঁপা- 

আমাদের গতি, পুণ্যাত্মাদের গতি; বিকুতক্ত বাতি কর্তৃক 
রাজ্যের সুমনীরুরণ ও স্বর্গাধিক্যনংবিধান, যমদূত সংবার্দ, 

' যমবাক্যে ইক্দ্রের মদন লংগ্রেষণ ও কম কর্তৃক নাট্য- 

প্রসঙ্গে যষাতির বমোছন, যযাঁতির জর1প্রবেশ ও মায়াম্বগ-" 

(বিলোভন, স্বন্দরীদর্শন ও এুতদীয় গীত শ্রবণ, যযাঁতির 

।পুত্রশাপ, জরা গ্রহণ, পুরঃসর পৃরুর স্লাজ্যলাভ, অশ্রচবিন্দ- 
ৃ মতী বাক্যে পুর্ববস্ত্রীবিসঙ্জ ন, তাহাদের গান্ধর্ব বিবাহ ও 
! ক্রীড়া, যযাতির পুরুকৃত অশ্বমেধপ্রবৃতি, শর্বিষ্ঠার ও দেব- 
ৃ বানীবধার্থ যযাতির ষহ্ুকে আজ্কাদান ও যহুর তাহাতে অনাঁ- 

৷ দরঃবছুকে বাতির পুনঃশাপদান, _ কামকলা প্রলোভন, 
| যযাতির স্বর্থলাভ ব্রক্মলোকগতি, শিবলোকারেহুণ ও 
| বৈকুগ্ প্রাপ্তি, গুরুতীর্থ প্রসঙ্গে মহাত্ম চ্যবণের " তীর্থা- 
| 'ভিগমন ও রেবাঁতীরে জাগরণ, কুঞ্জরশুকসং বাদ, দিব্যার 

' বরনাশ, পুর্ববজম্মকথা, বৈশ্য জাতিতে “ছবৃত্ত, পরগেহ 

_ প্রগীড়ন, *উচ্জ লের পুনঃ প্রশ্ন ও হহসদর্শনলর্তব,€ ইক্দ্র-* 
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2 রর চ্বন পার 8 নারদলংবাদ, তীর্ঘনমাগম, ভীর্বন্সান করিয়া, সেজে অক্ষহত্যাদি বিনাশন, “তীর্ঘরারজাভিেরা, ...মঙ্ধাপাড়িরি চতুষ্টয়ের প:রসঙ্গম, চারি'টা 'তীর্থের অক্ষহত্যাফিলিগুতাঃ নি হংনরূপী তর্থ সকলের সর্ববতীর্থে প্রয়াণ, ্রক্মহ্ত্যাদি পাপ সকলের স্তীন্বরূপতা, ব্যাধের পাতীলম্বা দগ্রযুক্ত নর্দরদ4 ফলকীর্ভন, সপতীক ব্যাধের পুনরার নর্খদায় অ।ন, তাহাছে 
পদিব্যগতি দর্শনে তথায় ছংম সকলের মজ্জন, তথৎ্কসনি মাত্রে তাহাদের ক্ৃষ্ণরূপপরিত্যাগ, অনস্তব.. পাপরুপিশ্ বিকট স্্রীগণের নর্্মদা। তটে মরণ, বিজ্ললের ক্বানম্দবন-? সম্ভবপুশ্না, দিব্যযানগামী দম্পতীর শবমাংসাঁদন, কর্থের, বিবিধ গতি, স্ুবাহুচরিত্র, জৈমি।নর উপদেশে বিষুদর আ'র।- বন, সবার ভার্্যা লহ বৈফুপ্ঠ লাভ, ও বিবুঃকে নঃ দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রোগ সংপত্তি, বাঁস্ুদেবস্তব জ্বী, 
বামদেবের উ-দেশ, অনস্তর আনন্দকাননে গমন পুর্ব্বক, 
বিজ্বলেন্প তদ্দ ৪খশাস্তি জন্য, বাহ্ুদেবস্তবপাঠ, স্তবপাঞ্রে» 
শুদ্ধ হইয়া বৈকুপ্ঠপ্রাপ্তি, কৈলাসাডুত দর্শন জন্য কপিঞ্জলের % প্রশ্ন, শিবের নহিত ছুর্ঘার নন্দনে গনন, ছূর্গার কম্পদ্র.: 
প্রশংন ও তৎপরিক্রিয়া, অশোকহুন্দরীর সৃষ্টি ও তাহার- পতিনিরুপণ, আমার ভার্ধযা হও বলয় অশোকাঁর লহিত, 
তুনণ্ডর কথোপকথন, তুগ্ডের প্রত্যাখান ও মাঁয়ীবলে হরণ, 
এবং তুণ্ডের প্রতি অশোকার শাপ, গুত্রার্থ আযুর তৃপত্তা।: 
ও দতাত্রেরবর, তুণড কর্তৃক লহদ! শিশু নহুষের ছরণ, 
ভার্ধযাকে বধা্থ অপণ ও ুদবাক্যে দানী কর্তৃক, বশিষ্ঠা-। শ্রমে শিশুর নিক্ষেপ জন্তয বৃদ্ধি ও বিদ্যাত্যাসে, তুশ্টের বং 

খেশিষ্ঠদেশে নহুষের মগিগাত ও তীহাকে দেখিয়া “অশোক! 

শসছি ম্ 












